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OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN  
(szczególnie dla Małych Rycerzy) 

MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA 

Życie ludzkie składaniem ofiar Bogu 

12 1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała 

swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 

służby Bożej1. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawia-

nie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i 

co doskonałe.  

Stosunek do współbraci 

3 2 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie 

wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg 

każdemu w wierze wyznaczył. 4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie 

wszystkie członki spełniają tę samą czynność - 5 podobnie wszyscy razem tworzymy jedno 

ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. 6 Mamy zaś 

według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą; 

7 bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich3; bądź urząd nauczyciela - 

dla wypełniania czynności nauczycielskich; 8 bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje 

się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z 

gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo. 

9 Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! 10 W miłości 

braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! 11 Nie 

opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! 12 Weselcie 

się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! 13 Zaradzajcie potrzebom 

świętych! Przestrzegajcie gościnności!  

Miłość nieprzyjaciół 

14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 15 Weselcie się 

z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16 Bądźcie zgodni we wzajemnych 

uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie 

sami siebie za mądrych! 

17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!4 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=281#P1
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=281#P2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=281#P3
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=281#P4
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18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! 

19 Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bo-

żej]! Napisano bowiem5: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli 

nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. 20 Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, 

węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. 

21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! 

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 

Kochani Rycerze, 
Drodzy Czytelnicy „Głosu Małego Rycerza” 

Dominującym okresem liturgicznym w III kwartale 2013 to okres zwykły w życiu Kościoła oraz 

czas wakacyjno-urlopowy, który obfituje w liczne pielgrzymki piesze i autokarowe. Jest to też 

czas ważnych świąt Maryjnych i wspomnień liturgicznych wielu świętych i błogosławionych. Dla 

Małych Rycerzy w tym czasie wypada jedno z najważniejszych spotkań ku czci Boga Ojca w 

Kaliszu (w pierwszy weekend sierpnia, 2-4.08.2013) oraz rekolekcji w Koszalinie (27-

31.08.2013) 

LIPIEC – w tradycji Kościoła to miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi 
Chrystusa:  

Miesiąc lipiec, który tradycyjnie poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. 
Jej kult ściśle wiąże się z tajemnicą Męki Pańskiej i Eucharystii. 

W doświadczeniu codziennego triumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profana-
cji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy 
pod Krzyżem Pana i zbierać Krew, która i dziś wypływa z Jego Ran. 

Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu i ciemności. Nędza otaczającego świata płynąca z 
ludzkiej pychy każe zanosić błagalne "Wybaw nas!" do Jezusa. Wyznając wiarę w moc Przenajświętszej 
Krwi i doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwsta-
łego, który jest "mocą wyznawców", "zdrojem miłosierdzia", "nadzieją pokutujących", "pociechą płaczą-
cych", "ostoją zagrożonych", "otuchą umierających". 

Gorliwym propagatorem kultu Przenajdroższej Krwi Chrystusa był Kasper del Bufalo - założyciel Zgro-
madzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on nowe dzieło tej tajemnicy wiary, ponieważ był 
przekonany, że niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy wiary, natomiast w naszych czasach 
ten bój toczony jest przeciw całej religii. Trzeba więc znów odnowić chwałę krzyża Zbawiciela. W 1822 r. 
Kasper otrzymał zezwolenie na obchodzenie liturgicznego święta Krwi Chrystusa (1 lipca) we wszystkich 
domach swego stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi. 

Bł. Pius IX dekretem "Redempti sumus" (1849) rozszerzył obchód święta Najdroższej Krwi na cały Ko-
ściół, a św. Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu zachęcał papież  bł. Jan XXIII w Liście 
apostolskim "Inde a primis" (1960 r.), na który powoływał się  bł. Jan Paweł II podczas swoich katechez. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=281#P5
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Po reformie liturgicznej święto Najdroższej Krwi połączono ze świętem Najświętszego Ciała Chrystusa 
(Boże Ciało). 

W filmie "Pasja" jest wymowna scena, w której Maryja po biczowaniu Jezusa, ściera z posadzki białymi 
chustami Jego Krew, której jest pełno w miejscu kaźni. W głębokim milczeniu, na kolanach starannie 
obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Ta symboliczna scena rodzi 
w sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela? 

Uczcijmy w tym miesiącu szczególnie Najdroższą Krew Pana Jezusa poprzez odmawianie litanii, koronki 
różańca czy innych modlitw. Ta Krew obmyła całą ludzkość z grzechów. Przelana została na Kalwarii, a 
codziennie jest ofiarowywana Bogu Ojcu w czasie Najświętszej Ofiary Mszy na wszystkich ołtarzach 
świata. 

1 lipca, w tradycji święto Najdroższej Krwi Chrystusa (obecnie to święto obchodzone jest w Boże 

Ciało jako uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa). 

11 lipca, św. Benedykta z Nursji, patrona Europy 

13 lipca, III objawienie w Fatimie dot. tajemnicy piekła 

16 lipca, NMP Szkaplerznej z Góry Karmel (Królowej Szkaplerza Świętego) 

22 lipca, św. Marii Magdaleny – świadka Jezusa Zmartwychwstałego 

25 lipca, św. Jakuba Większego Apostoła i św. Krzysztofa męczennika patrona kierowców 

26 lipca, Św. Anny i św. Joachima – rodziców NMP 

31 lipca, św. Ignacego z Loyoli – założyciela Towarzystwa Jezusowego i patrona Ma-
łych Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego 

SIERPIEŃ - miesiąc poświęcony Matce Bożej  

2 sierpnia, NMP Anielskiej, odpust Porcjunkuli (więcej o odpuście pisaliśmy  w Głosie MR nr 7 

► 2-4.08.2013- Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów  w pierwszy 
weekend sierpnia  

2 sierpnia, Św. Jana Marii Vianney`a 
„Sprawdzajcie sami siebie, czy przypadkiem nie popełniliście kiedyś świętokradztwa! Jakiż to straszny ból dla miło-

siernego Boga, kiedy ludzie bezbożni znieważają Jego Przenajdroższe Ciało i Przenajświętszą Krew! Jak ciężka, 

jak surowa kara czeka chrześcijan, którzy dopuszczają się takiej zbrodni! Nie potrafię we właściwy sposób przed-

stawić wam tego, jak wielkim grzechem jest świętokradzka Komunia Święta! Zbawiciel świata raz jeden poniósł 

śmierć na ziemi, tymczasem ludzie przewrotni wciąż odnawiają tę Jego mękę przez niegodne przyjmowanie Go do 

swoich serc!” 

5 sierpnia, NMP Śnieżnej, I niedziela sierpnia – Święto Boga Ojca  

6 sierpnia, Przemienienie Pańskie 

13 sierpnia, Zaśnięcie NMP - Matki Bożej Kalwaryjskiej – dzień fatimski 

14 sierpnia, św. Maksymiliana Marii Kolbego - patrona Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
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Jezusowego 

15 sierpnia, Wniebowzięcie NMP  

19 sierpnia, IV objawienie fatimskie (13 sierpnia dzieci były uwięzione) 

20 sierpnia, Św. Bernard z Clairvaux – Doktor Kościoła – autor modlitwy „Pomnij o NPM…” 
„Służebnica Pańska - wzór pokory” 
 (…) Oto – powiada – służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego. Zawsze z łaską Boską 
zwykła chodzić w parze cnota pokory. Albowiem Bóg pysznym się sprzeciwia,  a pokornym łaskę daje (Jk 4, 
6). Pokornie zatem odpowiada Maryja, bo  chce przygotować siedzibę łasce. Otom – powiada – służebnica  
Pańska. Gdzie jest pokora tak wzniosła, że nie umiejąc zrzec się zaszczytów, nie potrafi szczycić się chwa-
łą? Na Matkę Bożą zostaje wybraną, a służebnicą się mieni. Zaprawdę niezwykłej to pokory oznaka – nawet 
wobec  tak wielkiej chwały nie zapomnieć o pokorze! 
Nic wielkiego być pokornym w upośledzeniu; ale wielka i zgoła  rzadka to cnota – pokora wśród zaszczytów. Gdyby 
za Bożym dopuszczeniem,  nasłanym za moje grzechy lub za grzechy podwładnych, Kościół zwiedziony moją 
obłudą, wyniósł był mnie lichego człeczynę do jakiegoś choćby podrzędnego  stanowiska, czyżbym, zapomniawszy 
natychmiast kim byłem, nie zaczął poczytywać siebie za tego, za kogo poczytywaliby mnie inni? Wierzę pogłosce, a 
nie  uważam na sumienie; przypisując zaś nie zaszczyty cnotom, ale cnoty zaszczytom,  uważam siebie za tym 
świętszego, im wyżej jestem postawiony. (…) 
Ale widzę i to – nad czym więcej boleję – że niektórzy, wzgardziwszy  przepychem światowym, w szkole pokory 
większej nauczyli się pychy, pod  skrzydłami cichego i pokornego Mistrza jeszcze więcej się wynoszą i stają się 
bardziej niecierpliwymi za klauzurą, aniżeli byli  w świecie.(…) 
I innych widzę – na co niepodobna patrzeć bez bólu – którzy po  zaciągnięciu się do wojska Chrystusowego, znowu 
w świeckie wikłają się sprawy, znowu się pogrążają w ziemskich namiętnościach: z wielkim  staraniem wznoszą 
mury, a zaniedbują obyczaje.(…) 
Żołnierze Chrystusowi, nie przestrzegając nawet stroju zakonnego, starają się szat używać dla ozdoby, nie zaś dla 
obrony. Tacy zamiast gotować się do  walki z potęgą zła i podnosić znamię ubóstwa – którego wrogowie bardzo  się 
boją – w miękkości szat wywieszają raczej godło pokoju, bezbronnie  oddając się wrogom i nie przelewając krwi.(…) 
Posłuchajmy zatem wszyscy, ilu tylko nas takich jest, co odpowiada Ta,  która acz została obrana na Matkę Boga, 
nie zapominała wszakże o pokorze. Oto – powiada - służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według  słowa twego. 
Niechaj się stanie – to znak pragnienia, nie zaś wątpliwości  znamię. Słowy tymi (…) Maryja chce raczej wyrazić 
uczucia pragnienia, aniżeli  zwyczajem wątpiącego pytać o skutek. Nic też nie stoi na przeszkodzie,  abyśmy w 
wyrażeniu „Niech się stanie” upatrywali słowa modlitwy. Nikt nie  modli się o to, w co nie wierzy i czego nie oczeku-
je. Bóg chce,  ażeby u Niego proszono i o to, co przyobiecał. I może dlatego to,  co dać postanowił, naprzód obiecu-
je, ażeby obietnica wzbudziła pobożność i aby to, czego darmo udzielić zamierza, stało się zasługą modlitwy  po-
bożnej. (…) 
Św. Bernard z Clairvaux, Kazanie o Matce Bożej  (fragmenty) 

Źródło: http://www.pch24.pl/sluzebnica-panska—wzor-pokory,770,i.html#ixzz2UstV6L00 

22 sierpnia, NMP Królowej 

25 sierpnia, 108 rocznica urodzin św. Faustyny 

26 sierpnia, Matki Bożej Częstochowskiej 

29 sierpnia, Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (ścięcie głowy) - patrona Małych Rycerzy Miło-
siernego Serca Jezusowego, patrona trzeźwości… 

27-31 sierpnia, REKOLEKCJE dla Małych Rycerzy w Koszalinie 

► Rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy i kandydatów na rycerzy w Centrum Edukacyjno-

Formacyjnym im. Bł. Jana Pawła II w Koszalinie (CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ ).  

Rekolekcjonista: ks. Jacek Skowroński - promotor Nowenny Pompejańskiej w archidiecezji szczeciń-

http://www.pch24.pl/sluzebnica-panska---wzor-pokory,770,i.html#ixzz2UstV6L00
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sko-kamieńskiej i jednocześnie inicjator Nowenny Pompejańskiej w Polsce. Koszt noclegu i wyżywienia 

44 zł za dobę. Liczba miejsc: 100 głównie w pokojach dwuosobowych.  

Zapisy: Wiesław Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl  
Uwaga: Osoby, które jeszcze nie były na rekolekcjach, a które mają przeszkody finansowe proszeni są 
o zgłoszenie się bezpośrednio do br. Wiesława – kontakt jak wyżej. 

WRZESIEŃ – miesiąc poświęcony NMP Bolesnej 

1 września, NMP Królowej Pokoju 

8 września, Narodzenie NMP, NMP Gietrzwałdzkiej 

12 września, Najświętszego Imienia Maryi, NMP Piekarskiej 

13 września, V objawienie fatimskie 

13/14 września, 78 rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia 

14 września, uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego 

15 września, NMP Bolesnej 

18 września, św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży i Towarzystwa Jezusowego, potęż-

nego orędownika naszej ojczyzny.  

19 września, Matki Bożej Saletyńskiej – Pojednawczyni Grzeszników 

21 września, św. Mateusza Ewangelisty – patrona spraw finansowych 

23 września, św. Ojca Pio z Pietrelciny - patrona Małych Rycerzy MSJ 

29 września, uroczystość św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała – Archaniołów. W tym dniu 
czczony jest szczególnie św. Michał - patron Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

W świetle niektórych wyżej wymienionych wydarzeń i otrzymanych materiałów także od ryce-

rzy oraz niezbędnych informacji bieżących zamieszczone są stosowne treści obecnego siód-

mego z kolei a trzeciego w tym 2012 Roku Pańskim -  Głosu Małego Rycerza.  Życząc błogo-

sławionej lektury wszystkim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzujących z naszą 

wspólnotą Czytelników polecamy wszystkie artykuły i informacje a szczególnie: 

Życzymy błogosławionej lektury wszystkim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzujących z 

naszą wspólnotą Czytelników, błogosławionych darów i Bożych owoców z zanoszonych ofiar i modlitw. 

Amen. 

Z NATCHNIENIA BOŻEGO  
O SPOSOBACH UŚWIĘCANIA SIĘ 
Podstawowe wskazówki do rozwoju naszego życia wewnętrznego w życiu 

codziennym zawarte są w HYMNIE O MIŁOŚCI w liście św. Pawła do Koryn-

tian w rozdz. 13. Wskazówki św. Pawła mamy rozsądnie dostosować do 

mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
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swojego, życia. Ma to być przede wszystkim działanie w świetle prawdziwej, Świętej miłości. 

Należy pracować usilnie nad swoją cierpliwością, aby nic nie zdołało zmącić naszego we-

wnętrznego i zewnętrznego spokoju. 

Nigdy nie powinniśmy na nikogo podnosić głosu, nie bić, lecz spokojnie bez nerwów tłumaczyć 

z Miłością. Cierpliwość to opanowanie samego siebie, także w odniesieniu do innych. 

Miłość łaskawa jest, więc  bądźmy łaskawi wobec wszystkich pamiętając, że miłość daje, a 

nigdy nie żąda. Ponieważ w obecnym czasie zło nagminnie żeruje na dobrym, trzeba niekiedy 

okazać stanowczość wobec bliźniego, lecz zawsze spokojnie i z Miłością. 

Miłość nie zazdrości, więc nie wolno nam nigdy, nikomu, niczego zazdrościć, gdyż zazdrość 

popycha do czynów złych i zbrodni. Trzeba natychmiast odrzucać ducha zazdrości. 

Miłość nie szuka poklasku tzn. nie czyńmy nic dla ludzkiego uznania, lecz zawsze z miłości 

do bliźniego, na chwałę Bożą. Z tym wiąże się, też odrzucenie od siebie wszelkich przejawów 

pychy i dumy. Pycha wprowadza do duszy chaos i rozterki gubiąc człowieka. Każdy powinien 

ćwiczyć się w pokorze. Należy zawsze brać pod uwagę słowa krytyki pod swoim adresem. 

Jeśli jest ona słuszna, trzeba podjąć kroki ku zmianie swojego postępowania, jeśli jest nie-

słuszna, wysłuchać także cierpliwie. Jednakże delikatnie dać znać bliźniemu, że to, co mówi, 

jest nieprawdą i fałszywym oskarżeniem. 

Trzeba być również stanowczym, jeżeli chodzi o oskarżanie innych. Jeśli się nie zna sprawy, 

trzeba to bezwarunkowo powiedzieć, przerywając bezpodstawne oskarżenie. Miłość nigdy nie 

będzie bezwstydna. Każdy człowiek powinien posiadać wrodzone poczucie wstydu. Jeżeli brak 

mu tego, powinien to w sobie wypracować. Normą ma być zawsze zachowanie kulturalne. 

Miłość nie dopuszcza się bezwstydu więc, każdy powinien ubierać się czysto i skromnie. 

Zarówno mężczyźni jak i kobiety nie powinni nosić za krótkich, za ciasnych i opiętych ubrań, 

bowiem wyzwala to w drugim człowieku zazwyczaj nieczyste myśli. Pobudzanie czynne lub 

bierne do zła jest grzechem, którego czynić nie wolno. 

Nikt, przed nikim nie może się obnażać, a szczególnie przed dziećmi. Obowiązkiem wszystkich 

jest pielęgnowanie u siebie poczucia wstydu. Miłość nie szuka swego tzn. nie możemy się 

wyłącznie kierować własnymi korzyściami, lecz być bezinteresowni. Tak czynić wszystko, aby 

pamiętać o dobru bliźniego. 

Miłość nigdy nie unosi się gniewem. Gniew to uczucie, które pochodzi od szatana. Nie wol-

no nam się nigdy na nikogo gniewać. Nawet, jeśli ktoś nas skrzywdzi, znośmy to cierpliwie i nie 

gniewajmy się. Natychmiast hamujmy to uczucie w naszej duszy od początku jego powstania. 
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Miłość nie pamięta złego. Wyrzućmy z naszej pamięci zło nam wyrządzone, zwłaszcza, jeśli 

ktoś żałuje i czyni za nie pokutę. Jeśli człowiek żałuje i postanawia poprawę, Bóg natychmiast 

przebacza, Niezależnie od stanu duszy winowajcy, zawsze powinniśmy mu przebaczyć. Tym 

bardziej wówczas, gdy odpuścił mu Bóg. Kto nie chce przebaczyć winy bliźniego, ten robi do-

stęp i ściąga tym samym na siebie wielu złośliwych demonów, a tego czynić nie wolno. 

Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Nie może nas 

cieszyć cudze nieszczęście czy czyjeś fałszywe, nieprawdziwe oskarżenie,   niezależnie, do 

kogo jest skierowane. Wszelka niesprawiedliwość jest zła i powinniśmy ją od siebie odrzucić. 

Jedynie powinniśmy się cieszyć z tryumfu prawdy i sprawiedliwości. 

Miłość wszystko znosi, powinniśmy, więc być cierpliwi, pokorni, wytrzymując wszystkie uci-

ski, bicie, niesprawiedliwości bądź słowa obelgi pod naszym adresem. 

Miłość wszystkiemu wierzy. Bądźmy zawsze bezgranicznie ufni w stosunku do Boga, nato-

miast do ludzi w sposób ograniczony. Cokolwiek mówimy, ma być prawdziwe. Jeżeli nie chce-

my powiedzieć prawdy, milczmy. Wierzmy w zasadzie w to, co mówi do nas bliźni, chyba, że 

wiemy, w 100%, iż jest to kłamstwo. Wtedy mamy obowiązek występnego upomnieć. Naszą 

mowę traktujmy tak jak pouczył Pan Jezus: mowa wasza niech będzie tak - tak, nie - nie, a co 

nadto jest, od złego pochodzi?. 

Miłość we wszystkim pokłada nadzieję, ufając bezgranicznie Bogu i wierząc w sens Bożych 

wyroków. Także w złej godzinie nigdy nie powinniśmy załamywać się, pielęgnując w sobie 

cnoty wiary, nadziei i miłości. Wierzymy ponad wszystko Bogu, wierzymy ludziom, że w końcu 

się nawrócą. Pielęgnowanie nadziei do końca naszych dni jest koniecznością, oczywiście 

opromienioną Miłością  otwierającą wrota do pełnej chwały Niebieskiego Królestwa. 

Miłość wszystko przetrzyma - wbrew nawet wszelkiej logice mamy trwać przy Bogu, dobru i 

prawdzie. Nasza autentyczna miłość ku Bogu i bliźniemu przetrwa wszystkie próby, nigdy nie 

ustanie ani się nie zachwieje. 

HYMN O MIŁOŚCI ŚW. PAWŁA 
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, 

nie dopuszcza bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie 

cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 

wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest 

jak proroctwa, które się skończą, albo dar języków, który zniknie, lub jak wiedza której zabrak-

nie.” ( 1 Kor. 13, 4-8)  Trwajmy przy Bogu wiernie. 
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PRZYSŁOWIA 

Bądź ostrożny(a) z obietnicami które czynisz, 

bo trzeba je spełnić. 
AUTOR NIEZNANY 

Z kłamstwem można pójść daleko, 

ale bez nadziei powrotu. 
Przysłowie Żydowskie 

Długa jest droga abyśmy nauczyli się przez teorię. 

Krótka i skuteczna jest nauka poprzez przykłady. 
Autor Nieznany 

REKOLEKCJE W GRAZ, AUSTRIA   

Parafia Münzgraben w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi.  

Rekolekcje miały nietypowy początek… Rozpoczęliśmy o godzinie 15:00 koronką do Miłosier-

dzia Bożego w języku niemieckim.  

Słowo Boże, które głosił ks. Jacek 

Skowroński było tłumaczone na język 

niemiecki przez rycerkę Barbarę Kie-

drowską z Niemiec.  

Msze w języku niemieckim odprawiał 

ks. Władysław, pasterz naszej Polni; 

spowiadał ks. Jacek, a tłumaczył o. 

Egon z klasztoru Kapucynów. Spo-

wiedź trwała do godziny 22:00.  

Drugi dzień rekolekcji miał taki sam przebieg. W przerwach mięliśmy możliwość ciepłego posił-

ku i wymiany myśli. Atmosferę życzliwości i wielkiego zrozumienia dało się odczuć na każdym 

kroku. 

Polska część rekolekcji zaczęła się w piątek o godzinie 9:00. Msza Święta z przerwą na obiad. 

O 15:00 modliliśmy się koronką do miłosierdzia Bożego.  

Druga część do wieczora z Mszą świętą o 19:00 i tak przez trzy dni. Zakończyliśmy w ponie-

działek Mszą świętą, po czym jeszcze była możliwość spowiedzi św.  
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Ksiądz Jacek był rozrywany… Każdy chciał zamienić z nim, chociaż słówko.  

Chodziliśmy spać o 1:00 a wstawaliśmy o 6:00 rano. Ten wysiłek procentował niemal natych-

miast. Gdy zaczynaliśmy, to była grupa 20 osobowa… Jednak z każdym dniem liczba uczest-

ników wzrastała. Tematyka: o świętych Aniołach, o różańcu i jego wartości, o modlitwie do 

Ducha Świętego, spowodowała reakcje łańcuchową. Uczestnicy idąc do domów dzielili się 

wrażeniami, co powodowało że przychodzili następni, a w końcowym rezultacie dało liczbę 50 

osób.  

Punkt kulminacyjny to Niedziela 

Palmowa, gdzie  dokonany 

został Akt Zawierzenia Niepo-

kalanemu Sercu Maryi, Królo-

wej Polski. Co ciekawe, że 

dokonanie tego aktu nastąpiło 

w kościele pw. Niepokalanego 

Serca Maryi podczas Mszy św. 

na której pojawiło się niebywale dużo osób (co widać na zdjęciach). 

Jestem światkiem cudów, które dokonywały się podczas błogosławieństwa i w konfesjonale. 

Ludzie płakali, czuli ulgę, rozpoczęli życie jak gdyby od nowa... Kobieta chora na epilepsje 

wyjechała stąd zdrowa; mężczyzna po 4 latach zdecydował się na spowiedź… lekkość, którą 

poczuł nie był w stanie opisać. To tylko niektóre z łask, jakie zaobserwowałem. Myślę, że 

znacznie więcej na ten temat mógłby powiedzieć sam ks. Jacek. 

Owoce tych rekolekcji już są widoczne w postaci zgłoszeń do Legionu Małych Rycerzy Miło-

siernego Serca Jezusowego. U innych zostało wzbudzone zainteresowanie Legionem MRMSJ. 

Zostały odświeżone kontakty z Małymi Rycerzami w Austrii z tymi, którzy zgłosili się przed 

kilkunastu laty, kiedy pielgrzymowała tu śp. s. Zofia Grochowska (założycielka Legionu 

MRMSJ); została wprawdzie niewielka grupa, ale są i bardzo się ucieszyli z odnowionego 

kontaktu. 

Zawiązała się także grupa Różanowa 

Żywa Róża i Złota Róża mężczyzn.  

Wreszcie poruszenie i ożywienie wiary, 

które sprawił Duch Święty przez posłu-

gę ks. Jacka Skowrońskiego pobudziło 

wiele osób do działania. 
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A wszystko to, po uprzedniej, wzmożonej modlitwie członków Legionu Małych Rycerzy… Do-

bremu Bogu niech będą dzięki, chwała, cześć i uwielbienie za tę ucztę duchową i wszelkie 

owoce.  

Za zgodą NIEBA rekolekcje zorganizowali Mali Rycerze: Barbara Kiedrowska, Krzysztof Grela, 

Helena Fuchs. 

mr Krzysztof Grela z Graz 

RELACJA Z VIII PIELGRZYMKI ZAWIERZENIA 
LEGIONU MRMSJ KRÓLOWEJ POLSKI 

Do tej pielgrzymki przygotowywali-

śmy się już od ostatniej jaka miała 

miejsce w październiku 2012. 

W pierwszych dniach kwietnia ks. 

Lesław Krzyżak w intencji licznej i 

owocnej VIII PZ LMRMSJ odprawił 

3 Msze św. Były też zanoszone modlitwy i ofiary przez Małych 

Rycerzy w kraju i z zagranicy. 

W sobotę, 13 kwietnia, czyli w wigilię VIII Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce 

Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski uczestniczyła w Apelu Jasnogórskim blisko 30 osobowa 

grupa Rycerzy głownie ze Szczecina i Koszalina z opiekunami ks. Lesławem Krzyżakiem i ks. 

Dariuszem Skibickim. Przed apelem była możliwość uczestniczenia w Akatyście, pięknym 

hymnie liturgicznym ku czci Bogarodzicy. 

Zaplanowane spotkanie VIII PZ Legionu MRMSJ rozpoczęło się koronką do Bożego Miłosier-

dzia w niedzielę, 14.04.2013 o godz. 15:00 przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej na Wałach 

Jasnogórskich. 

Pielgrzymów przywitał, poinformował i modlitwę poprowadził ks. Lesław Krzyżak z archidiecezji 

przemyskiej, opiekun VIII PZ LMRMSJ. 

Następnie procesyjnie za krzyżem i chorągwią (wzorem jesiennej pielgrzymki A.D. 2012) udali-

śmy się do Kaplicy cudownego Obrazu, aby tam uczestniczyć we mszy św. o godz. 15:30 w 

intencjach jakie zostały podane przez ks. Lesława na Wałach Jasnogórskich: 

►We wszystkich intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (ks. Lesław) 

►W intencjach Matki Bożej (ks. Dariusz, opiekun grupy szczecińskiej) 
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►Także w intencjach Małych Rycerzy od grupy modlitewnej z Wałkowa (opiekun tej grupy, ks. Paweł). 

Po skończonej Mszy św. pielgrzymi udali się ponownie na Wały Jasnogórskie, aby tu przy 

pięknej, słonecznej pogodzie rozważać Mękę Pańską wg głę-

bokich rozważań przygotowanych przez ks. Krzyżaka, którego 

posługą wspierali ks. Skibicki i ks. Brylak... 

Na zakończenie 

Drogi Krzyżowej 

opiekun VIII PZ 

udzielił błogosławieństwo Pasyjnym Krzyżem Serca 

Jezusowego Końca Czasów, a następnie przy śpie-

wie stosownych pieśni uczestnicy mogli uczcić ów 

krzyż przez ucałowanie ran Chrystusowych. 

Od ok. godz. 18:00 pielgrzymi mogli skorzystać z 

czasu zarezerwowanego w Auli o. Augustyna Kor-

deckiego na stosowne informacje, świadectwo Agnieszki uwolnionej od 7 demonów, konferen-

cję ks. Jacka Bałemby SDB oraz nabycie Głosu Małego Rycerza, Zeszytów s. Medardy, od-

znak z logo małego Rycerza (zapięcie na agrafkę) i innych publikacji religijnych.  

 Po Drodze Krzyżowej uczestnicy mogli skorzystać z 

oferty stoiska z publikacjami, posilić 

się, wymienić między sobą kilka zdań, 

podać ilość uczestników. Przekazana 

została ważna oferta duchowa doty-

cząca zamawiania Mszy św. wieczys-

tych wg intencji wskazanej przez Pana 

Jezusa, jako jednej z form pomocy dla 

żywych i zmarłych. 

Ok. 18:30 przybył ks. Jacek Bałemba SDB, który spokojnym tonem wskazał na istotne elemen-

ty naszej katolickiej wiary oraz współczesne zagrożenia, jak spłycenie, deformacja, zanik sa-

crum oraz szacunku wobec Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.  

Aby przywrócić należną cześć wobec Pana Boga i w pełni przeżywać swoją wiarę konieczny 

jest powrót do Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji. Bezpośrednio po 

konferencji ks. Jacek umożliwił nabycie książek własnego autorstwa pt.: "W blasku Jasnej 

Góry" i „Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury”.  

W tej ostatniej książce autor pisze: „W pontyfikacie Ojca Świętego Benedykta XVI znajdujemy 
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istotne elementy Tradycji – zawsze i wszędzie aktualne! Do nich należy Msza Święta w rycie 

klasycznym, czego wyrazem było opublikowanie 7 lipca 2007 roku motu proprio „Summorum 

Pontificum". 

Podstawowym źródłem jest praca Kardynała Josepha Ratzingera Duch liturgii. Z niej pochodzi 

większość cytatów, niekiedy rozbudowanych. Z niej zaczerpnięta została myśl przewodnia 

niniejszego wykładu: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyż-

szonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy”.(…) 

Słowo Kardynała Josepha Ratzingera oraz przykład praktyki liturgicznej Benedykta XVI kla-

rownie i lapidarnie ukazują - w perspektywie katolickiej wiary – fundamentalne i nieusuwalne 

znaczenie uniżenia przed Bogiem, wyrażające się w postawie klęczącej: „Kto uczy się wierzyć, 

ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby 

wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się 

klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspól-

nocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem”. 

Ks. Jacek Bałemba prowadzi swoją stronę internetową, na której możemy znaleźć wiele po-

dobnych treści. 

Po wystąpieniu ks. Bałemby, kandydatka na rycerza, Agnieszka z Warszawy, przedstawiła 

swoje świadectwo uwolnienia z 7 demonów. Całe świadectwo zamieszczone na stronie Małych 

Rycerzy: 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/dzielmy-sie-

wiara/swiadectwa/2340-wiadectwo-mojego-uwolnienia-z-7-demonow 

Po tym świadectwie był czas na zajęcie miejsca w kaplicy Matki Bożej i włączenie się w hymn 

liturgiczny na cześć Matki Bożej czyli Akatyst ku czci Bogarodzicy. 

Apel Jasnogórski poprowadził podprzeor klasztoru jasnogórskiego o. Sebastian Matecki, który 

pozwolił na odczytanie Aktu Zawierzenia nieco skróconego, który jest w Śpiewniczku Małego 

Rycerza na str. 128. W imieniu Legionu ten akt odczytał rycerz Krzysztof ze Szczecina, repre-

zentujący młodsze pokolenie członków Legionu. 

Tuż po Apelu ks. Dariusz Skibicki wystawił Najświętszy Sakrament, a ks. Lesław podjął się 

prowadzenia rozważań i modlitw (głównie modlitwy różańcowej) do Mszy św. o północy.  

W środku nocy Msza św. koncelebrowana – główny celebrans ks. Lesław Krzyżak, kaznodzieja 

ks. Jacek Bałemba oraz koncelebransi ks. Dariusz Skibicki i ks. Paweł Brylak sprawowali eu-

charystię w poniższych intencjach: 

1. Za Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o Boże błogosławieństwo dla ry-

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/pl/dzielmy-sie-wiara/swiadectwa/2340-wiadectwo-mojego-uwolnienia-z-7-demonow
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/pl/dzielmy-sie-wiara/swiadectwa/2340-wiadectwo-mojego-uwolnienia-z-7-demonow
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cerzy i kandydatów, o zdrowie na duszy i ciele dla nich, o uwolnienie od obciążeń i zniewoleń 

pokoleniowych oraz zbawienie dusz potrzebujących. 

2. Za śp. Zofię Grochowską i za dusze zmarłych rycerzy, dusze zmarłych członków rodzin oraz 

dusze potrzebujących Bożego Miłosierdzia, aby św. Michał Archanioł przeprowadził te dusze 

do Pana na miejsce dla nich przygotowane. 

3. O dary Ducha Świętego i Bożą pomoc dla kapelana krajowego ks. Aleksandra Jacyniaka, mo-

deratora archidiecezjalnego ks. Jacka Skowrońskiego, wszystkich księży opiekunów w tym 

obecnych na VIII Pielgrzymce Zawierzenia: ks. Lesława, ks. Darka, ks. Pawła oraz ks. Pro-

boszczów parafii w których istnieją grupy modlitewne Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Je-

zusowego.  

Ks. Jacek Bałemba SDB,  Kazanie o wierności i obronie katolickiej wiary, wygłoszone w 

kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze w 

ramach VIII Pielgrzymki Zawierzenia, 15 kwietnia 2013 roku, podczas Mszy Świętej o godz. 

0.00. 

Kazanie audio: http://upload.gloria.tv/?media=431244 

Na zakończenie Mszy św. ks. Krzyżak nawiązał do ważnego spotkania Zarządu i Księży zaan-

gażowanych w dzieło Małych Rycerzy jakie miało miejsce w Warszawie w lutym 2013 r. W 

ciepłych słowach wyraził też swoją radość i podziękowanie, braciom kapłanom, organizatorom 

i uczestnikom za kolejną VIII Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu MRMSJ Królowej Polski. 

Dalszej adoracji i modlitwie różańcowej przewodzili ks. Darek i ks. Paweł. Opiekun grupy 

szczecińskiej II część adoracji rozpoczął Aktem Uznania Jezusa Królem we wspólnocie Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (zob. str.125 Śpiewniczek Małego Rycerza).  

Zakończenie adoracji nastąpiło uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem 

przez ks. Pawła Brylaka ok. godz. 4:00. 

VIII Pielgrzymkę Zawierzenia należy uznać za „ubłogosławioną”. Wdzięczność przede wszyst-

kim Panu Bogu i Matce Bożej za piękną pogodę, za rozmodlenie uczestników, za liczny udział 

w pielgrzymce i inne liczne owoce znane całemu Niebu.  

Zapisanych zostało 280 uczestników, jednak nie wszyscy dokonali zapisu. Szacuje się, że 

udział wzięło blisko 300 uczestników; to znacząca obecność – 25% ogólnej liczby Małych Ry-

cerzy (1200), tzn. że na Jasnej Górze był obecny co czwarty członek Legionu. 

Należy podkreślić jeszcze jeden aspekt VIII PZ - transmitowany Apel przez TV Trwam umożli-

wił wielu rycerzom bezpośredni udział w AKCIE ZAWIERZENIA oraz zjednoczenia duchowego 

z obecnymi w kaplicy Cudownego Obrazu członkami Legionu. Jedna z rycerek Maria z War-

szawy podzieliła się tym doświadczeniem. Powiedziała, że przeżywała to bardziej niż byłaby w 

kaplicy. Zaznaczenie obecności poprzez znaki z logo Małych Rycerzy pokazane w zbliżeniu 

http://upload.gloria.tv/?media=431244
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przez kamery zapewne radowało wielu członków przy odbiornikach TV. Również odczytany 

AKT ZAWIERZENIA pozwolił znaczącej grupie pozostałych w domach na dowartościowanie 

Legionu, szczególnie tych, którzy mają trudności z akceptacją w swoich miejscach zamieszka-

nia. 

Ta bezpośrednia transmisja przez Radio Maryja  i TV Trwam pozwoliła także innym radiosłu-

chaczom i telewidzom na zapoznanie z tym dziełem, a być może spotkać się po raz pierwszy z 

nazwą tego katolickiego ruchu. 

Bogu niech będą dzięki! 

P.S. 

Tegoroczna VIII pielgrzymka na Jasnej Górze jest jedyną planowaną (na jesień planowany jest 

zjazd Małych Rycerzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 

(5.X.2013 – liturgiczne wspomnienie św. Faustyny z okazji 100 nocnej adoracji Króla Miłosier-

dzia prowadzonej przez grupę modlitewną Małych Rycerzy z Bochni.  

Także grupa modlitewna Małych Rycerzy z Bochni, co roku organizuje i zaprasza na rekolek-

cje.  W tym roku miały miejsce właśnie w Bochni 28-29 czerwca 2013 r., które prowadził ks. 

Jan Reczek z archidiecezji krakowskiej. 

W pierwszy weekend sierpnia kolejne jubileuszowe XV Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu 

a w ramach tego modlitewnego spotkania odbędzie się VI Zgromadzenie Animatorów Legionu 

MRMSJ. Opiekunem duchowym tego zjazdu jest ks. Aleksander Jacyniak, kapelan Legionu. 

W ostatnim tygodniu sierpnia (27.08-1.09.2013) planowane są rekolekcje w Koszalinie z ks. 

Jackiem Skowrońskim. 

Nieco wcześnie także rekolekcje z ks. Jackiem Skowrońskim w Niepokalanowie (16-

19.05.2013) 

Ostatnią planowaną ucztą duchową w 2013 r. to rekolekcje zamknięte dla animatorów w Tol-

kmicku. Termin 8-11.XI.2013. (planowany rekolekcjonista to ks. Lesław Krzyżak) 

Do zobaczenia na kolejnych „ucztach duchowych”. 

mr Wiesław z Koszalina 

AKT ZAWIERZENIA LEGIONU z 2013 

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski i Matko Miłosierdzia, / przychodzimy dzisiaj do tej Naro-

dowej kaplicy, na tę świętą Jasną Górę, / aby zawierzyć dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystu-

sa – Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, / opiekunów i formację, / ich 

intencje i rodziny, / w naszych parafiach, miejscowościach, kościołach lokalnych w Polsce i na 
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świecie./ 

Twoimi jesteśmy./ Niech Twoje FIAT żyje w nas i konsekruje nas na apostołów i hostie nie-

skończonego Miłosierdzia Bożego. / Niech nas przemienia w iskry wzniecające płomienie Miło-

ści Miłosiernej, / która może rozdzielonych w jedno połączyć i odnowić oblicze tej ziemi./ 

Błogosławiona, któraś uwierzyła! / Włóż w nas Twoją wiarę, / przez którą Bóg wydaje swoje 

Miłosierdzie i Swoją Wszechmoc. / Bądź Strażniczką depozytu Miłosierdzia Bożego w nas – w 

Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. / Strzeż Jego chwały w naszych 

sercach i miejscach, w których Boża Opatrzność nas postawiła./ 

Niech Boski Król Miłosierdzia wzniesie w naszej wspólnocie tron Swojej Łaski, / abyśmy mogli 

przyspieszyć godzinę Miłosierdzia dla Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Amen. 

Jasna Góra, 14 kwietnia 2013 R.P. w godzinie Apelu Jasnogórskiego transmitowanego przez 

TV Trwam i Radio Maryja 

Powyższy tekst AKTU z 2013 został przeredagowany (w celu dopasowania do czasu antenowego Apelu 

transmitowanego przez TV TRWAM i RADIA MARYJA) z tekstu AKTU z 2007 (zob. śpiewniczek Małego Rycerza 

s.128 nr 227), który został dokonany na Jasnej Górze, w kaplicy cudownego obrazu podczas  Mszy św. o północy 

25/26.10.2006 podczas II Zjazdu Małych Rycerz czyli II Pielgrzymki Zawierzenia i odnowiony 8 kwietnia 2008 w 

ramach III Pielgrzymki i następnych. Treść tego AKTU jest  

RELACJA-ŚWIADECTWO Marii z Warszawy  
z REKOLEKCJI w Niepokalanowie 16-19.05.2013 

Rekolekcje dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

w Niepokalanowie głosił ks. Jacek Skowroński, moderator Legio-

nu MRMSJ w archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i dyrektor 

Domu Rekolekcyjnego w Szczecinie, promotor Nowenny Pompe-

jańskiej w archidiecezji (i nie tylko).  

Na długi czas przed rozpoczęciem rekolekcji moje serce radowało 

się na myśl o tym, że 

odbędą się one w 

maju. miesiącu po-

święconego Maryi, 

przy samym tronie Jej Niepokalanego Serca i na 

dodatek obejmą dzień zesłania Ducha Świętego.  

Szczęśliwa byłam również z tego powodu, że mo-

głam je odbyć w towarzystwie córki, co było moim 
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najskrytszym marzeniem.  

Codzienne godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Msze Święte, 

modlitwy, Adoracje Najśw. Sakramentu odbywały się w drewnianej kaplicy wybudowanej przez 

samego świętego Maksymiliana Kolbego i jego współbraci w zakonie.  

Ksiądz Jacek Skowroński odprawiał dla nas msze święte na tym samym ołtarzu, na którym 

odprawiał je św. Maksymilian Maria Kolbe. W kaplicy nad tabernakulum widniała figurka Nie-

pokalanej,  a po lewej jego stronie znajdował się piękny obraz św. Maksymiliana życzliwie na 

nas spoglądającego. Na bocznych ścianach kościoła znajdowały się cztery portrety braci mę-

czenników, współbraci św. Maksymiliana. Idąc rano na godzinki mijaliśmy krzaki kwitnącego 

bzu, mogliśmy się nacieszyć widokiem majowych kwiatów, stokrotkami w zielonej trawie. Wra-

cając po północy z adoracji mogliśmy spoglądać na granatowe niebo, cudowny ostry kontur 

księżyca w kształcie takim jaki przedstawiany jest zwykle pod stopami Najświętszej Maryi Pan-

ny. Drogę powrotną rozświetlała nam też kopuła bazyliki, w której znajduje się cudowna, prze-

piękna figura Niepokalanej. 

Bardzo podobała mi się atmosfera w naszej grupie, rycerze otwarci, życzliwi, jednocześnie 

stanowiący zwartą grupę, gorąco się modlącą i zdyscyplinowaną. Uczestniczyli oni  we 

wszystkich modlitwach, zajęciach, adoracjach Najświętszego Sakramentu.  

Największym Darem Ducha Świętego był nasz rekolekcjonista głoszący nam Słowo Boże. 

Zaskoczył nas już pierwszego dnia rekolekcji ostrą krytyką dwuznacznych postaw wielu na-

szych rodaków, opowiadających się z jednej strony za Jezusem Chrystusem i Kościołem, jed-

nocześnie bałwochwalczo oddającym się zabobonom i praktykom okultystycznym. I rzeczywi-

ście zabobony różne są dalece rozpowszechnione. Każdy z nas rósł słuchając na co dzień 

owych "mądrości" ludowych o słonikach na szczęście, czarnych kotach, podkowach, szkodli-

wości witania się przez próg itp. , które wciąż powtarzane przez nasze środowiska w pracy, 

znajomych, członków rodziny zapadały w naszą psychikę, ucząc nas myślenia magicznego 

oraz bałwochwalstwa.  

Skoro z jakimiś  przedmiotami, czynnościami wiążemy nasze szczęście lub nieszczęście, naj-

wyższe dla nas dobra a nie z naszym Bogiem to oddajemy cześć bałwanom i łamiemy pierw-

sze przykazanie. A my niestety potrafimy nawet łączyć nasze praktyki religijne z praktykami 

diabelskimi mieszamy w kotle, uprawiając rytuały, posługujemy się wahadełkami, biegamy po 

bioenergoterapeutach, korzystamy z akupunktury, tego wszystkiego co poddaje nam zły i nie 

możemy zrozumieć dlaczego nasze modlitwy są bezskuteczne, mamy niepowodzenia, choru-

jemy.  

Następnym ostrzem krytyki ks. Jacka były chętnie przez nas czytane prywatne objawienia i 

strony internetowe, które mieszają bogate i cenne materiały religijne, z orędziami oraz treścia-
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mi niezgodnymi z nauką Kościoła. Często wchodzę na jedną stronę i sama zauważam jak 

obok wartościowych materiałów religijnych pojawiają się orędzia, które już wiele złego zrobiły 

swoją wymową... Na tej stronie internetowej przed świętami Wielkanocnymi wśród cennych 

katechez znalazła się katecheza księdza z Austrii, zaprzyjaźnionego z właścicielką strony, 

który mówiąc katechezę bez żenady swoimi gestami czcił szatana. Tak więc uwagi krytyczne 

naszego rekolekcjonisty miały nas oczyścić i ustrzec przed błędami i wzmóc naszą uwagę na 

poważne zagrożenia duchowe. Ksiądz Jacek zwrócił nam też uwagę na to, że prywatne obja-

wienia chętnie przez nas czytane i przekazywane skutkują również tym, że zabierają nam 

cenny czas, który moglibyśmy poświęcić na obcowanie z prawdziwym Słowem Bożym. 

Tematem głównym było Pismo Święte, jedyne źródło Prawdy Objawionej, pozwalające nam 

poznać prawdziwą tożsamość Jezusa. Pismo Święte, które uzdrawia, uwalnia, pokazuje kieru-

nek życia, naszą drogę do nieba Pismo Święte Jedyna Księga, w której sam Bóg mówi do 

człowieka i Jedyna Księga, która zawiera wszelkie odpowiedzi na każde pytanie, każdego 

człowieka na jego indywidualną sytuację. Jedyna księga która zawiera wszystko! Kapłan 

wskazał nam jak obcować z Pismem Świętym, wskazał metody rozważania  Pisma Świętego, 

jego interpretacji, odczytywania sensu z tekstu wybranego na różne sposoby. Najważniejsza 

dla nas była zachęta dla nas by obcować z Żywym Słowem na co dzień oraz uzyskanie przez 

Owe Słowo możliwości najpełniejszego kontaktu z Żywym Bogiem, który może być na wycią-

gnięcie ręki i najgłębiej dotknąć naszego serca. 

Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że każdy z nas odnajdzie w Piśmie Świętym sytuacje ze 

swojego życia, może odkryć precyzyjną odpowiedź na swoje pytania, trudności, wątpliwości, 

uzyskać wskazówkę dla naszego duchowego rozwoju. Posiadając Pismo Święte i wiedząc jak 

z Nim obcować, interpretować mamy można rzec wszystko. Kapłan daje nam najcenniejszą 

wiedzę, która może nas prowadzić do nieba. Nie musimy w trudnych chwilach, biegać za ka-

płanami, szukać u charyzmatyków podpowiedzi, prosić by nam pomogli rozwiązać nasze pro-

blemy, możemy bezpośrednio pójść po radę, po pomoc i wskazówkę do Samego naszego 

Pana i Króla, ukrytego w kartach Ewangelii. Dla mnie osobiście bardzo istotne były wskazówki 

kapłana na blokady, które nie pozwalają nam osiągnąć uzdrowienia, uwolnienia, szczęścia 

takiego jak brak żywej wiary i ufności. Pan daje nam 

według naszej wiary a nasza ufność jest niezbędna, 

otwiera spichlerze Bożych łask. 

Ponad trzydzieści osób skorzystało z sakramentu spo-

wiedzi i uzdrowienia chrześcijańskiego. Rzeczywiście 

wielu rycerzy i sympatyków ( bo i tacy byli ), ucieszyli się 

łaską pokoju serca i uzdrowienia duchowego; w trakcie 
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nabożeństwa uzdrowienia kilka osób doświadczyło także uzdrowienia fizycznego ze swoich 

dolegliwości. Chwała Bogu. 

Po rekolekcjach czuję się duchowo silna i radosna, moja córka też od rana w pracy jest roz-

śpiewana pieśniami do Ducha Świętego pełna zapału do pracy dla Boga i radości. Twierdzi iż 

czuje że dostała łaskę otwarcia się na uzdrowienie. Mój mąż, który nie był obecny na rekolek-

cjach ale został pobłogosławiony przez księdza kiedy po nas przyjechał dziś czuje się bardzo 

silny i zdrowy. Przez 7 godzin reperował samochód choć do tej czynności ze względu na stan 

swojego zdrowia nie mógł się zabrać od prawie roku.  

Dziękuję Ci Panie w Trójcy Jedyny za te wszystkie dary jakimi nas obdarzyłeś na tych rekolek-

cjach, za te dary które już znam i te które poznam wkrótce. 

mr Maria R-G z Warszawy 

 TWARDY RAZOWY CHLEB - ŚW. M. M. KOLBE 

Najczęstszą reakcją na przeciwności, przykrości, cierpienie jest, o ile tylko sytuacja na 

to pozwala, ucieczka. Jeśli nie możemy uciec, przepełnia nas żal, bunt i rozgoryczenie 

wynikłe z braku odpowiedzi na pytanie: dlaczego to właśnie mnie spotkało? Któż z nas 

nie doświadczył przeciwności, przykrości i cierpień? Któż z nas nie próbował uciekać 

albo przynajmniej się skarżyć? 

Wielkość naszej religii wyraża się między innymi w tym, że Chrystus Pan 

pozwala nam dostrzec w tym, od czego wszyscy uciekają albo na co 

wszyscy narzekają, sens i wartość. Ludzie zatopieni w Panu Jezusie, 

duchowo z Nim zespoleni, zapatrzeni w Niepokalaną, zadziwiają często 

świat tym, iż reagują na przeciwności, przykrości i cierpienia inaczej niż 

ma to miejsce zazwyczaj. Jednym z takich ludzi był o. Maksymilian 

Kolbe. Założyciel Rycerstwa Niepokalanej. 

W jednej ze swych konferencji porównał stan beztroskiej przyjemności, wolności od 

zmartwień i duchowej satysfakcji, do cukierków; natomiast troski, oschłości i cierpienia 

do twardego razowego chleba. W pierwszej chwili ów twardy razowy chleb kojarzy się źle. O. 

Kolbe radził jednak, by nie być pochopnym w opiniach. Dusza, która musi żywić się twardym 

razowym chlebem, może się czuć wybrana. Pan Bóg nie wszystkim daje takie doświadczenie, 

a tylko duszom mężnym, posuniętym już w jakimś stopniu ku doskonałości. A cóż w tym kon-

tekście znaczy "podołać"? Otóż łatwo jest dochowywać wierności Panu Bogu, gdy On 

karmi duszę cukierkami. "Podołać" - to znaczy dochować Mu wierności także wówczas, gdy 

http://www.traditia.fora.pl/rozwazania-przemyslenia-wypowiedzi,7/twardy-razowy-chleb-sw-mm-kolbe,2181.html
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ześle twardy razowy chleb cierpień. 

Miarą chrześcijańskiej doskonałości jest stosunek duszy do Pana Boga właśnie wówczas, gdy 

dusza cierpi, gdy jest doświadczana. 

Cierpienie daje więc okazję do pokazania Panu Bogu i Niepokalanej, jak wielka jest nasza ku 

Nim miłość. Niejeden święty pragnął cierpienia właśnie po to, by móc pokazać umiłowanym 

Sercom Jezusa i Maryi, co nosi w sercu. Pragnął być poddany próbie. Pragnął, by jego miłość 

ku Nim kosztowała. Modlił się, wyrażając mniej więcej taką treść: najlepiej okażę Ci, Boże, 

miłość, jeśli coś dla Ciebie wycierpię. A więc proszę, daj cierpienie. "Dusza ( ... ) uważa się za 

uprzywilejowaną, jeżeli Pan Jezus dopuszcza ją do cierpień". Im więcej człowiek jest go-

towy za coś zapłacić, tym bardziej to coś ceni. Pan Bóg zdaje się czasami przypominać wy-

branym duszom: "Tyle mnie kochasz, ile jesteś gotów z myślą o mnie z duchową pogodą 

i uległością wycierpieć". 

Wolność od przeciwności jest stanem naturalnie miłym, ale i niebezpiecznym, podobnie jak 

kąpiel słoneczna. Ta ostatnia, gdy trwa zbyt długo, kończy się spaleniem skóry. Ta pierwsza 

zaś - tryumfem przeciętności. Nawet rozpalone miłością Bożą i gorliwe w wierze serce osty-

gnie, ulegnie przeciętności, gdy na swej drodze nie spotyka trudności. Nawet mięśnie atlety 

wiotczeją, gdy od czasu do czasu nie obciąży ich dźwiganiem ciężarów. Tak więc różnorakie 

burze wewnętrzne (oschłości i pokusy) oraz zewnętrzne (przykrości i cierpienia) są wręcz 

chrześcijaninowi potrzebne, by utrzymał swą duszę w stanie mobilizacji. Wojsko od czasu do 

czasu musi wyjść na plac ćwiczeń. Biada takiej armii, która nie wychodzi z koszar, a jeśli wy-

chodzi, to do parku na spacer w słoneczne popołudnie. 

Niech więc nas długa wolność od wyżej wspomnianych burz wręcz niepokoi. Pamiętajmy o 

wezwaniu o. Maksymiliana: "bądźmy przygotowani na próby i przeciwności, bo wtedy jeszcze 

wymowniej będziemy mogli składać Panu Bogu dowody swej ku Niemu miłości". Wtedy także 

jest okazja pozbyć się złudzeń na temat własnej osoby. "Zdaje się nam czasem - pisał o. Mak-

symilian - że już wzmocniliśmy się w cierpliwości, a tu gdy zwalą się krzyże, czujemy, że się 

chwiejemy". 

Pierwszy Rycerz Niepokalanej zestawił bardzo trafnie kilka rodzajów cierpienia. Oto w pierw-

szej grupie wymienił cierpienia fizyczne, biedę, niepowodzenia w realizacji życiowych planów. 

Większymi od fizycznych cierpień są cierpienia duchowe, takie jak wzgarda, niewdzięczność, 

opuszczenie przez ludzi, których kochamy, i tym podobne. "Cierpienie opuszczenia - pisał o. 

Maksymilian - jest bez porównania większe niż inne, jak wzgardy, upokorzenia". Największym 

jednak cierpieniem jest stan, w którym wydaje się nam, że sam Pan Bóg o nas zapo-

mniał, że sam Pan Bóg nas opuścił. Człowiek pogrąża się wówczas w wątpliwościach co do 
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tego, czy jest w stanie łaski. To jest wówczas marsz po omacku ku Panu Bogu, który gdzieś 

się ukrył, marsz w duchowej samotności i ciemności. Podobnego stanu doświadczył Pan Jezus 

na krzyżu, gdy pytał: "Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?". 

Przemierzając te trzy etapy, coraz trudniej znosić doświadczenia z poddaniem się woli Bożej, 

coraz trudniej znosić je dla miłości Bożej, z radością. Nie ma jednak innej drogi na szczyt 

chrześcijańskiej doskonałości: albo, gdy Opatrzność da znak, wyruszymy w wędrówkę, albo 

zalęknieni pozostaniemy na nizinach, gdzie wszystko skąpane jest w kurzu ziemi. "Kto stara 

się omijać w życiu krzyże i umartwienia, taki jeszcze nie wie co to jest szczęście". Te słowa 

wypowiedział o. Maksymilian w październiku 1940 r., gdy ziemie polskie pogrążone były w 

ciemnościach okupacji. Ta okoliczność w sposób zasadniczy uwydatnia wiarygodność tych 

słów. 

Równie wymowne są słowa z konferencji wygłoszonej w Niepokalanowie w listopadzie 1938 r. 

Wówczas powiedział: "kogo Pan Bóg miłuje, tego obdarowuje krzyżami, by człowiek miał spo-

sobność wynagrodzić Bogu za Jego miłość". To krótkie zdanie zawiera w sobie bardzo bogatą 

treść. Jeśli Chrystus Pan tak wiele, przez całe swoje ziemskie życie, a szczególnie podczas 

modlitwy w Ogrójcu, drogi krzyżowej i męki na krzyżu, wycierpiał dla nas, to godzi się, byśmy i 

my dla Niego coś wycierpieli. Ludzkie cierpienia, choć czasem budzące w naszych oczach 

grozę, są niczym w porównaniu do cierpień Boga, który stał się człowiekiem.  

Przeciwności i cierpienia, ów twardy razowy chleb, mogą pojawić się w naszym życiu jako 

wyroki lub jako dopusty Boże. Jeśli cierpienie, które nas spotyka, jest przez nas zawinio-

ne, to ma charakter kary za grzechy. Szczęśliwy człowiek, który przyjmuje je w duchu pokory 

jako pokutę i sposobność do zadośćuczynienia za swe grzechy. Jeśli cierpienie nie jest 

przez nas zawinione, wówczas ma charakter próby, której nas Pan Bóg poddaje. Szczę-

śliwy człowiek, który przyjmuje je z uległością w intencji wynagrodzenia Panu Jezusowi i Nie-

pokalanej za obrażające Ich grzechy innych, a także w intencji nawrócenia grzeszników. Nieła-

two jest rozpoznać, czy cierpienie jest karą, czy próbą. Tak czy inaczej, zesłane czy dopusz-

czone zostało przez Pana Boga po to, by zaowocowało jakimś dobrem. 

Ufność o. Maksymiliana wobec Bożej Opatrzności niekiedy zadziwia nas, granicząc wręcz z 

szaleństwem. Nie była jednak szaleństwem, lecz owocem świętości, a jako taka winna być dla 

nas przykładem i wzorem. W kwietniu 1940 r., mając na uwadze wypadki wojny, mówił: 

"Gdyby bowiem nie było tych wypadków na większe dobro, to by ich Pan Bóg nie dopuścił". W 

sierpniu 1940 r. zaś: "Pan Bóg ( ... ) dopuszczając wojnę ... ) mógł jedynie zamierzyć większe 

dobro nasze, czyli uświęcenie, żebyśmy się poprawili". W październiku 1940 r.: "cokolwiek się 

dzieje - jest za wiedzą i dopuszczeniem Bożym. Pan Bóg jest tak dobry, że nie mógłby dopu-
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ścić tego, co by dla nas było złem. Pan Bóg dopuszcza próby, żeby dusza rosła w miłości 

Bożej". W listopadzie 1940 r. natomiast powiedział współbraciom zakonnym: "wszystko to, co 

nie zależy od naszej woli - jest na pewno wolą Bożą, chociażby pochodziło to od diabła i złych 

ludzi". Warto też przytoczyć jego piękne słowa z grudnia 1938 r.: "W życiu spotyka nas wiele 

rzeczy niezależnych od naszej woli. Pan Bóg dopuszcza nieraz i zło, aby osiągnąć w nas jesz-

cze większe dobro. Możemy powiedzieć, że z woli Niepokalanej to się stało. ( ... ) Wola Niepo-

kalanej! Co Niepokalana na nas dopuszcza - to tylko dla naszego dobra i dla większej chwały 

Bożej".  

Mając przykłady takiej ufności, można i należy mówić wręcz o ufności heroicznej. Warto mieć 

tę ufność przed oczami, gdy spotka nas ból, krzyż, cierpienie, gdy razowy chleb staje się 

twardszy niż kamienie. Nie ufajmy sobie, co więcej, uznajmy, że jesteśmy całkowicie niegod-

ni zaufania, że jesteśmy słabi i sami z siebie jedynie zdolni do upadku. A wtedy choćby z ko-

nieczności będziemy ufać Panu Bogu i Niepokalanej, bo przecież komuś ufać trzeba, w kimś 

trzeba złożyć swoją nadzieję. O Niepokalana, miej nas w swojej opiece! Pomóż nam swym 

wstawiennictwem po katolicku żyć i gdy trzeba będzie - po katolicku cierpieć! 
Z Biuletynu Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, nr.2/2007 dodatek do ZW 12/2007  

Źrodło: http://www.traditia.fora.pl/rozwazania-przemyslenia-wypowiedzi,7/twardy-razowy-chleb-sw-mm-kolbe,2181.html 

JAK UBIERAĆ SIĘ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ? 

Bp. Charles Pope w oparciu o tło historyczne daje nam wskazówki, jak po-

winniśmy ubierać się do kościoła. 

Czy nasz strój wpływa na sposób okazywania czci Bogu? 

1. Pismo Święte - Znajdziemy tu bardzo niewiele wskazówek odnośnie ubio-

ru z okazji odprawiania praktyk religijnych. Istnieje jednak ogólne zalecenie: Oddajcie Panu 

pokłon w świętej szacie! (Psalm 96:9; Ps 29:2). 

2. Normy i reguły Kościoła – Nie istnieją żadne oficjalne reguły ani wymagania odnośnie ubioru 

dla osób świeckich uczęszczających na Mszę, które były by wymienione w Prawie Kanonicz-

nym lub Sakramentach. Oczywiście – jeśli chodzi o duchowieństwo, takich reguł i norm jest 

wiele, lecz nie są mi znane jakiekolwiek wiążące przepisy tyczące świeckich. 

Choć swego czasu od kobiet wymagane było noszenie woalek, Prawo Kanoniczne z 1917 roku 

zostało zniesione, zaś współczesny Kodeks milczy na ten temat [Nowy Kodeks prawa kano-

nicznego został promulgowany 25 stycznia 1983 roku przez papieża Jana Pawła II. - admin]. 

Dlatego wydaje się, iż kultura powinna być źródłem reguł godnego ubioru w kościele. Niestety, 

nasza współczesna kultura nie służy nam pomocą. W Ameryce przestaliśmy w ogóle dbać o 

http://www.traditia.fora.pl/rozwazania-przemyslenia-wypowiedzi,7/twardy-razowy-chleb-sw-mm-kolbe,2181.html
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to, w jaki sposób się ubieramy na niemal wszystkie okazje. Prawie nigdy nie staramy się stroić. 

To zaszło w dość dramatyczny sposób w ciągu mego życia, niecałych 50 lat. 

Tenisówki czy trampki używane były do uprawiania sportów albo do biegania i zabaw w są-

siedztwie domu. Nigdy by nam nie przyszło, aby założyć je do szkoły, a tym bardziej do kościo-

ła. Pamiętam, że miałem parę butów wyłącznie do kościoła. W latach 60-tych oczekiwało się 

od uczestnika nabożeństwa odświętnych, wyprasowanych spodni, koszuli z przypinanymi 

rogami kołnierzyka oraz – z wyjątkiem najgorętszych miesięcy – krawata, a zimą nawet mary-

narki od garnituru. Moja siostra i matka zawsze zakładały suknie – spodnie były by dla nich 

czymś nie do pomyślenia. Dla młodszych dziewczynek bluzka i spódnica zapewne były do 

przyjęcia, lecz lepsza była by sukienka z kapeluszem lub woalką. 

Wszystko uległo dramatycznym zmianom około roku 1970. Zdjęcie u góry, zrobione w roku 

1969 w Parafii Św. Jana Ewangelisty w Canton, Massachusets, dokumentuje koniec pewnej 

epoki. W przeciągu 5 lat zniknęły krawaty, a jeansy i koszulki z krótkimi rękawkami (T-shirts) 

stały się normą. Kobiety przestały nosić woalki, suknie zastąpiły spodniami, a z czasem jesz-

cze bardziej niedbałymi jeansami itd. Szorty damskie i męskie, rzecz nie do pomyślenia w 

poprzednich latach, pojawiły się w świątyniach obok koszulek bez rękawów i innych elementów 

stroju plażowego. W przeciągu dziesięciu lat cała kultura ubierania się do kościoła niemal cał-

kowicie zniknęła. Obecnie założenie krawata do kościoła wydaje się staromodne. 

4. Dlatego też, ryzykując miano staroświeckiego, chciałbym zasugerować kilka reguł, mając 

nadzieję, iż dodacie również swoje.   

Mężczyźni winni zakładać do kościoła buty wizytowe. Kiedyś zwaliśmy je “sztywnymi”, bo takie 

były, lecz obecnie wiele butów wizytowych jest zupełnie wygodnych. Mężczyźni winni nosić 

spodnie, nie jeansy. 

Mężczyźni nigdy nie powinni zakładać szortów do kościoła. 

Mężczyźni winni zakładać przyzwoitą koszulę, najlepiej z przypinanymi rogami kołnierzyka. 

Jeśli jest to koszula wciągana przez głowę, winna mieć kołnierzyk. T-shirt bez kołnierzyka jest 

zbyt swobodny. 

Mężczyźni powinni rozważyć noszenie krawata do kościoła, a podczas chłodniejszej pogody – 

garnitur. Niektórzy uznają to za staromodne, lecz kto wie, może to ty rozpoczniesz nowy trend? 

Teraz, mówiąc o kobietach, nieuchronnie popadnę w kłopoty! 

Kobiety winny nosić do kościoła przyzwoite obuwie. Klapki, sandałki plażowe etc. są niewła-

ściwe.  

Kobiety nie powinny przychodzić do kościoła w szortach. 

Kobiety, jeśli noszą spodnie, nie powinny nigdy zakładać do kościoła jeansów. Ładne, niezbyt 
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ściśle przylegające do ciała spodnie, wydają się być do zaakceptowania.  

Kobiety powinny rozważyć noszenie sukni, lub przynajmniej spódnic, zamiast spodni, gdyż 

wygląda to nieco bardziej uroczyście. 

Kobiety, jeśli nie mają na sobie sukni, powinny zakładać ładną bluzkę. Bluzka nie powinna być 

zbyt obcisła. 

Strój bez rękawów jest trochę przeciąganiem struny, ale ostatecznie może być zaakceptowany.  

Kobiety nie powinny nigdy zakładać do kościoła koszulek bez rękawów, obcisłych topów bez 

ramiączek, bluzek na cienkich ramiączkach (spaghetti straps) albo strojów ukazujących pępek.  

Możesz do tej listy dodać – albo odjąć – swe własne punkty. 

Myśl na zakończenie: nasz ubiór w pewien sposób świadczy o tym, co myślimy i co sobie ce-

nimy. Wpływa on również na nasze zachowanie i na to, co odczuwamy. To, że nasza kultura 

przestała przywiązywać do czegokolwiek znaczenie, mówi coś o nas. Nie potrafię tego dokład-

nie wysłowić, ale chyba jest to “Nic nie jest naprawdę aż tak ważne”. 

Lecz to nieprawda. Wizyta w Domu Boga JEST ważna. Służenie Królowi Królów i Panu Panów 

jest czymś zdumiewającym i niepojętym. 

Nonszalancki ubiór w tych okolicznościach jest po prostu niestosowny, jeśli zdajemy sobie 

sprawę z tego, co czynimy, dokąd idziemy i kogo tam spotkamy.  

Nie znaczy to, że musimy koniecznie nosić smokingi i formalne suknie. Przyzwoity, mający 

cechy odświętnego ubiór, jest całkowicie wystarczający naszym zdaniem. 

Niedziela jest szczególna. Dom Boga jest czymś szczególnym. Pewne rzeczy SĄ ważne i nasz 

ubiór oraz zachowanie powinny odzwierciedlać tę prawdę. 

Bp. Charles Pope http://www.courageouspriest.com  

Tłumaczenie G. Marucha  

Pełny artykuł: http://blog.adw.org/2010/05/adore-the-lord-in-holy-attire-on-proper-dress-for-mass/ 

DZIEWIĘĆ GRZECHÓW CUDZYCH 
1.  Do grzechu namawiać. 

2.  Innym grzeszyć kazać. 

3.  Na grzechy cudze zezwalać. 

4.  Innych do grzechu pobudzać. 

5.  Grzechy innych chwalić. 

6.  Milczeć, widząc cudze grzechy. 

7.  Nie zapobiegać cudzym grzechom, mając ku temu 

możliwość. 

8.  Pomagać popełnić grzech. 

http://www.courageouspriest.com/
http://blog.adw.org/2010/05/adore-the-lord-in-holy-attire-on-proper-dress-for-mass/
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9.  Grzechu cudzego bronić. 
Ks. Zenon Mońka: „Droga do Boga” modlitewnik s.29 

IMPRIMATUR: Kuria Metropolitalna w Częstochowie 

L.dz. 547/2001, dn. 26.06.2001 r. 

Bp dr Jan Wątroba WIKARIUSZ GENERALNY 

JESTEM... GRZESZNIKIEM 

Grzesznik to człowiek, który nie ma dość woli, aby nie kochać zła. 

( B. Pascal ) 

Dzisiaj słowo "grzesznik" chyba wychodzi z użycia. Łatwiej powiedzieć, że coś nie wychodzi, 

że są chwilowe problemy, trudności... a o grzechu to już niezręcznie mówić. Tymczasem w 

Psalmie Responsoryjnym czytamy niezmiennie "zmiłuj się nad nami Panie, bo jesteśmy 

grzeszni"  

Właśnie, dziś grzech jest w pełni usprawiedliwiony, jak to ciekawie napisali w artykule rzeczpo-

spolitej - już dawno – „Kozetka Pana Boga”: każdy grzech ma swoją przyczynę, więc nie my 

jesteśmy grzeszni... 

A w dawnych litaniach było po każdy wezwaniu - "zmiłuj się nad nami" -  dodawane -  "grzesz-

nymi!" 

Tak jak alkoholik - zawsze będzie alkoholikiem, choć nie pije od 20 lat - ale musi pamiętać 

dewizę "ja jestem alkoholikiem", tak każdy "niegrzeszący" (choć takich nie ma, ale niektórzy za 

takich siebie uważają) musi mieć wykutą prawdę w sobie "Ja jestem grzesznikiem!"... 

MR Małgosia 

BP KASZAK:  
PRAWA SPRZECZNE Z PRAWEM NATURALNYM  
NIE OBOWIĄZUJĄ W SUMIENIU 

Prawa, stojące w sprzeczności w prawem naturalnym, wpisanym w serce człowieka 

przez Stwórcę, w sumieniu nie obowiązują" – przypominał biskup sosnowiecki Grzegorz 

Kaszak 2 czerwca, podczas uroczystości nadania insygniów władzy królewskiej – jabłka 

i berła, obrazowi Matki Boskiej Częstochowskiej czczonemu w będzińskiej parafii św. 

Barbary. 

W kazaniu bp Kaszak zwrócił uwagę, iż Polacy w trudnych momentach niełatwej historii potra-

fią przyzywać pomocy z nieba i uciekać się pod opiekę Matki Bożej. Jednak - jak zauważył – 

„często kiedy trudne chwile mijają, zapominamy o swoich obietnicach”. 
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- Czasy się zmieniły, lepiej się nam żyje. Czy nie zapomnieliśmy już, co obiecaliśmy Pani 

Przenajświętszej? Jak wygląda podporządkowanie się Jej woli? Czy słuchamy naszej Królowej 

i wypełniamy to, co mówi, czy też znowu pokój, dobrobyt i wolność uśpiły naszą czujność? – 

pytał biskup sosnowiecki podkreślając, że nasze życie doczesne i wieczne zależy właśnie od 

wiernego wypełniania słów i woli Jezusa. 

Bp Kaszak podkreślił, że wola Jezusa Chrystusa wyraża się w prawie naturalnym, które zosta-

ło nam przekazane i jest nauczane przez Kościół. W związku z tym żaden monarcha, żaden 

władca, prezydent, król ani żadne zgromadzenie narodowe czy międzynarodowe nie może 

ustanowić praw, które będą w sprzeczności z prawami Bożymi. Jeśliby do tego doszło to pra-

wa, stojące w sprzeczności w prawem naturalnym, wpisanym w serce człowieka przez Stwórcę 

w sumieniu nie obowiązują" – podkreślał dobitnie kaznodzieja przepraszając że tak często o 

tym zapominamy obrażając Maryję i Chrystusa. 

Biskup ostro wystąpił także przeciwko głośnym ostatnio projektom tzw. edukacji seksualnej 

najmłodszych dzieci, dzięki któremu mają one już w wieku kilku lat umieć rozmawiać na temat 

swobodnego i bezpiecznego seksu. "Wobec tych propozycji nie wolno nam milczeć, bowiem 

idzie o przyszłość narodu i wychowanie młodego pokolenia Polaków, które kiedyś przejmie ster 

ukochanej ojczyzny, która jest naszą matką! Jak będzie wyglądało życie nasze i przyszłych 

pokoleń, skoro padają propozycje tak błędnego wychowania Polaków? Nie wolno nam milczeć! 

Nie wolno nam w ten sposób obrażać Królowej Polski!" – mówił hierarcha. 

Czczony w parafii św. Barbary w Będzinie wizerunek Maryi przed czterema laty został ukoro-

nowany koronami papieskimi. Podczas niedzielnych uroczystości poświęcono także nowy 

ołtarz, w którym poza obrazem znalazły się relikwie świętych patronów Polski – Wojciecha, 

Stanisława i Andrzeja Boboli. Na Eucharystię odprawianą na placu przed świątynią przybyło 

kilkuset wiernych. 

KAI mat http://www.pch24.pl/bp-kaszak--prawa-sprzeczne-z-prawem-naturalnym-nie-obowiazuja-w-
sumieniu,15295,i.html#ixzz2VLQOcGCD 

CIĄGLE O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE – 
KILKA MOTYWÓW 

Wszystko, o czym poniżej, dzieje się w Polsce. Czas jak najbardziej aktualny. 

Obrazki bez komentarza. Zbyteczny. 

Pytam kleryka jednego z wyższych seminariów duchownych: 

– Czy uczą was najważniejszej sprawy? 

– Jakiej? – pyta. 

http://www.pch24.pl/bp-kaszak--prawa-sprzeczne-z-prawem-naturalnym-nie-obowiazuja-w-sumieniu,15295,i.html#ixzz2VLQOcGCD
http://www.pch24.pl/bp-kaszak--prawa-sprzeczne-z-prawem-naturalnym-nie-obowiazuja-w-sumieniu,15295,i.html#ixzz2VLQOcGCD
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– Klękania i uniżenia przed Panem Bogiem. 

– Tego nas nie uczą. 

Parafia wielkomiejska. Od wielu lat wierni przyjmują tam Komunię Świętą w 

postawie stojącej. Nie posłuchano tam Ojca Świętego Benedykta XVI i nie 

powrócono do klękania. Odprawiałem tam Mszę Świętą „na dostawkę” – w 

koncelebrze z dwoma kapłanami. Przychodzi moment rozdawania Komunii Świętej. Podcho-

dzę do osób, które już zaczynają ustawiać się „gęsiego”. Półgłosem zapytałem delikatnie 

pierwszą osobę: Czy może Pani uklęknąć? Uklękła z szacunkiem. Za chwilę patrzę, a tu 

wszystkie (bez wyjątku) te osoby „z kolejki” pięknie i z szacunkiem uklękły. Tak przyjęły Pana 

Jezusa. Mówią mi dobrzy ludzie, że w tej parafii coraz więcej osób przyjmuje Komunię Świętą 

na klęcząco. Zarządzenia nie było. Autonomiczna decyzja tych osób – decyzja godna Świętych 

i naszych szlachetnych przodków! 

Znane sanktuarium. Piękne duże Tabernaculum jest w centralnym miejscu prezbiterium, na 

które wstępuje się po kilku stopniach. Zwykle główny celebrans podczas obrzędów wstępnych i 

liturgii Słowa zajmuje miejsce dyskretnie, z boku prezbiterium. Wielki Czwartek. Przed samym 

Tabernaculum postawiono ogromny tron, którego oparcie całkowicie zasłoniło Tabernaculum. 

Całkowicie zasłoniło! Człowiek siedział na tym wielkim tronie twarzą do ludzi. Tyłem do Taber-

naculum, tyłem do pięknego ołtarza, na którym przez wieki składana była Najświętsza Ofiara 

Mszy. I może nie ma tu znaczenia, że akurat w Wielki Czwartek w tymże Tabernaculum nie 

było Najświętszego Sakramentu, bo konsekrowano podczas Mszy Świętej. 

Wielki Czwartek. Kapłani klękali przed ludźmi umywając im nogi. Tu i ówdzie kapłani przepra-

szali wiernych w tym kapłańskim dniu. Chodzi tylko o to, że niejeden z tych, którzy klękali 

przed człowiekiem, ma dziwne „trudności” z klękaniem przed Panem Jezusem utajonym w 

Najświętszym Sakramencie. I chodzi też o proste pytanie: Czy ci, którzy przepraszali wiernych, 

przepraszali także Chrystusa za nonszalancję i nieuszanowanie Najświętszego Sakramentu w 

Kościele? 

W swoim wystąpieniu na XI Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w Waty-

kanie, w październiku 2005 roku, Abp Jan Paweł Lenga, Ordynariusz Karagandy (Kazachstan) 

mówił: 

„Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego 

największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i 

Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czci-

ciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: «O Ojcze święty, ile profanacji, 

ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego 
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łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze 

tylko w naszej?» (Epist. II, s. 344)” 

Ciągle o Najświętszym Sakramencie. Kilka obrazków z okazji pierwszego czwartku miesiąca. 

Bez komentarza. Zbyteczny. 

Ks. Jacek Bałemba 
* * * 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów. 

* * * 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem, 

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków. 
źródło: Sacerdos Hyacinthus 

 

TABERNAKULUM 
Wchodząc do kościoła z radością na kolana padam 

I w ten sposób Jezusowi obecnemu w Tabernakulum swój hołd składam. 

W Jego pobliżu zawsze czerwona lampka się świeci, 

Ona wskazuje mi Chrystusa - to znak rozpoznawczy dla Jego dzieci. 

On pod postacią chleba już od 2000 lat tam przebywa, 

Czuje się w nim samotny – tej prawdy przed światem nie ukrywa. 

On na nasze odwiedziny dniem i nocą czeka, 

ale również i je uzależnił od wolnej woli człowieka. 

Jak trudno uwierzyć dzisiejszemu człowiekowi Panie, 

Że nie w pałacu, ale w Tabernakulum masz swoje mieszkanie. 

Moja dusza za każdym razem wielce się raduje, 

Gdy kapłan Pana Jezusa z Tabernakulum wyjmuje, 

Nasz Pan na takie wyjście nieustannie czeka - 

Bo On pragnie być bliżej każdego człowieka. 

On uwielbia być w Monstrancji wystawiany 

I przez nas, najzwyklejszych ludzi, odwiedzany i adorowany. 

Wielu ludzi nie zwraca uwagi na Niego, 

Króla w kawałku powszedniego chleba ukrytego. 

Mało kto z nas z tego sprawę sobie zdaje, 

http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/04/03/ciagle-o-najswietszym-sakramencie-kilka-motywow
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Że swoją obojętnością nieustannie wielki ból Jezusowi zadaje. 

My, ludzie, Chrystusa najbardziej tym uszczęśliwiamy, 

Gdy nasze własne serca na Tabernakula dla Niego zamieniamy. 

On w takim Tabernakulum najlepiej się czuje, 

Tam każde nasze najcichsze westchnienie niezwykle Go raduje. 

W ludzkim sercu przebywać jest rozkoszą dla Jego 

Tak naszej szczerej miłości spragnionego. 

Stamtąd najwięcej uczynić może 

Każdego z nas Swoim pokojem obdarzy i łaską wspomoże. 

Jego moc jest niebywała - 

Wiele cudów już na świecie zdziałała! 

On pragnie takich cudów dla nas nieustannie dokonywać, 

Mamy Go tylko o nie prosić i Jego Imienia odważnie wzywać. 

Mamy z ufnością dziecka przychodzić do Niego, 

Króla Miłosierdzia w Tabernakulum dla nas zamkniętego, 

Tabernakulum, na które coraz mniej uwagi zwracamy, 

Któremu dzisiaj nawet należne Jemu miejsce zabierać się odważamy. 

Wielki smutek moje serce odczuwa, 

Gdy ktoś w kościele Tabernakulum z centrum na bok przesuwa... 

To dla mojej duszy wielka katusza, 

Gdy Boga do takiej przykrej przeprowadzki się zmusza. 

Już kilka razy wchodząc do kościoła musiałam zadać sobie pytanie: 

„Dokąd przeniesiono Ciebie mój Panie?“. 

Serce mi podpowiada, że centrum należy się Chrystusowi, 

Naszemu Zbawcy i największemu z królów Królowi. 

Panie Jezu –  ja życzę Tobie z serca całego, 

Dla Twego Tabernakulum w kościele miejsca najgodniejszego, 

Z którego będziesz mógł nas Swoim wzrokiem obejmować, 

Dłonią błogosławić i Miłosierdziem na każdego z nas promieniować. 

Amen. 

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. 

Berlin, dnia 19.04.13                                                                     mrMSJ Danuta 
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JAK NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 
PRZYJMOWAŁA NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 

„Człowiek staje się bardziej człowiekiem, gdy zgina kolana przed Bogiem. Zawsze. Może 

być politykiem, może być przemysłowcem, może być wojskowym, może rozkazywać, może 

być bardzo ważny, ale naprawdę ważny jest tylko wtedy, gdy umie zgiąć kolana przed Bogiem. 

Wszystko inne nie ma wartości”.  
Słowa Jezusa Chrystusa do Cataliny Rivas, uznanej przez Kościół, współczesnej mistyczki boliwijskiej.  

  „Jeżeli nieuszanowanie wobec Najświętszego Sakramentu jest ciężkim grzechem dla wszyst-

kich dzieci Kościoła, to na tym większą karę zasługują niegodni słudzy ołtarza. Z nieuszano-

wania bowiem, z jakim obchodzili się z Najświętszym Sakramentem, pochodzi lekceważenie 

Go przez innych katolików. Gdyby ludzie wiedzieli, że kapłani zbliżają się do tych świętych 

tajemnic z należytą czcią i nabożeństwem to zrozumieliby wówczas, że sami powinni tak po-

stępować”.  
Słowa Matki Bożej do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy.  

Książka „Mistyczne Miasto Boże”, podyktowana przez Matkę Bożą, stanowi wiarygodne źródło 

informacji o sposobie w jaki Najświętsza Maryja Panna przyjmowała Najświętszy Sakrament. 

Poniżej zacytujemy jej fragment opisujący, jak Matka Chrystusa, przygotowywała się do przy-

jęcia Komunii Świętej:  

„Cudowna była gorliwość z jaką Królowa Niebios przygotowała się na przyjęcie Komunii Świę-

tej. Przyjmowała ją niemal codziennie z wyjątkiem tych dni, kiedy przebywała w swojej samot-

ni. W wieczory poprzedzające dni Komunii Świętej, Maryja w swojej alkowie oddawała się 

różnym ćwiczeniom, leżąc krzyżem na ziemi, padając na kolana, odmawiając różne modlitwy i 

oddając hołd Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Błagała Pana, aby nie patrzył na Jej marność i 

udzielił łaski wzięcia udziału w Komunii Świętej swego Najświętszego Syna obecnego w Prze-

najświętszym Sakramencie.  

Następnie Maryja wzbudzała w sobie akt głębokiej pokory. Uważała siebie za proch w porów-

naniu z nieskończoną Istotą Boga, wobec której istoty stworzone są tak marne i małe. Ponie-

waż uważała się za najniższe ze wszystkich stworzeń, w niezrównanej pokorze prosiła Anio-

łów, aby wraz z Nią błagali Pana, iżby przygotował Ją do godnego przyjęcia Najświętszego 

Sakramentu.  

Gdy nadchodziła godzina Komunii Świętej, Maryja wysłuchiwała Mszy Świętej, którą zazwyczaj 

odprawiał Święty Jan. Przy końcu Mszy Świętej, padając uprzednio trzykrotnie na kolana, 

Maryja przystępowała do Komunii Świętej.  
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Cała rozpalona miłością przyjmowała do swego Najczystszego Serca Syna, ukrytego w Naj-

świętszym Sakramencie. Po przyjęciu Komunii Świętej wracała do swego miejsca odosobnie-

nia i spędzała tam trzy godziny w świętym skupieniu. Święty Jan miał to szczęście, że w takim 

momencie widział nieraz Maryję otoczoną jasnością i promieniującą jak słońce”. (Maria z Agredy, 

Mistyczne Miasto Boże, Michalineum, 1992) 

Matka Boża przyjmując Najświętszy Sakrament w postawie klęczącej, okazywała ukrytemu w 

nim Chrystusowi najwyższą cześć, która należy się Bogu i Zbawicielowi Świata.  

Naśladujmy postawę pokornej Służebnicy Pańskiej wobec Najświętszej Rzeczywistości, jaką 

jest Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie.  

Ojciec Święty Benedykt XVI od 2008r. przywrócił jako obowiązującą normę podczas Mszy 

Świętych, które odprawia, postawę klęczącą podczas przyjmowania Komunii Świętej.  

Módlmy się, aby świadectwo papieskiej wiary i miłości do Jezusa Eucharystycznego, przywra-

cające wielowiekową tradycję pobożności eucharystycznej, znalazło zrozumienie i przyjęcie 

przez wszystkich katolików!  

„Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż <w tym Sakramencie zawiera się 

cala tajemnica naszego zbawienia> (Bł. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 61)” (Ks. Jacek Bałemba 

SDB)  

„Oby nie odniosło się do nas to słowo: <A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do 

serca> Mdr 4, 14. (Ks. Jacek Bałemba SDB) 

KALENDARIUM Legionu Małych Rycerzy 

Rok 2000 
23 stycznia  

– LIST z Sekretariatu do Małych Rycerzy. Poruszone kwestie to: Wielki jubileusz 2000, po-

bieżne podsumowanie dotychczasowej działalności Legionu MR MSJ, rekolekcje zamknięte, 

odwiedziny ośrodków, zakaz udawania się do Oławy, SKRÓT STATUTU MR 

MSJ. 

20 lipca – List z Sekretariatu do Małych Rycerzy. Poruszane tematy to Ter-

miny rekolekcji, możliwości odwiedzenia ośrodków,  DEKLARACJA posłu-

szeństwa Kościołowi s. Zofii Grochowskiej. Poniżej fragment tekstu deklaracji: 

(…) Niniejszym deklaruję moje całkowite posłuszeństwo Kościołowi oraz zdecydowa-

ną wolę pokornej współpracy w procesie porządkowania wszystkich spraw związa-

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/60-za08
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/22-za10--skrot-statutu
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/61-za14
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nych ze Wspólnotą Małych Rycerzy i właściwego jej rozwoju. Potwierdzam moją wolę, by Sanktuarium 

Serca Jezusa Miłosiernego otaczało opieką powyższą Wspólnotę. Wyrażam wdzięczność za dotychcza-

sowe zaangażowanie kaliskiego Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, Księży Jezuitów i sióstr ze 

zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, oddelegowanych do współpracy z Małymi Rycerzami, na 

rzecz powyższej Wspólnoty. (…) Deklaruję posłuszeństwo Kościołowi i niezachwianą wolę pokornej 

współpracy z centralnym sekretariatem Małych Rycerzy, pozytywnie ustosunkowuję się do informacji 

przekazanej mi na piśmie w dniu 3.03.2000 i do skierowanych do mnie próśb. (…) 

Kalisz 20.07.2000      Zofia Grochowska 

Świadkami złożenia niniejszej deklaracji są następujące osoby poświadczające własnymi podpisami jej 

autentyczność: Janusz Bronhard, ks. Aleksander Jacyniak SJ, s. Dorota Michaluk ZSJM, ks. Zdzisław 

Pałubicki SJ 

26 października  

– Zakutalizowana INFORMACJA o wspólnocie podpisana przez o. Zdzisława Pałubickiego, o. 

Aleksandra Jacyniaka, s. Dorotę Michaluk. 

12 grudnia  

– List z Sekretariatu do Małych Rycerzy. Poruszane tematy: Akt Zawierzenia Wspólnoty MR 

MSJ Miłosiernemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu sercu Maryi, Czuwania modlitewne: 

przed św. Miłosierdzia Bożego, uroczystością Najśw. Serca Jezusowego i ku czci Boga Ojca, 

inf o Vademecum opracowana wg o. Zdzisław Pałubickiego, plan rekolekcji na 2001 rok. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej 

JESTEM ZAUROCZONY DUCHOWOŚCIĄ TYCH 
ODDANYCH BOGU LUDZI I ICH GORLIWYM 
TRWANIEM PRZY CHRYSTUSIE 

Ks. dr Lesław Krzyżak 

ul. Górska 25a 

37-110 Żołynia 

OPINIA KS. LESŁAWA KRZYŻAKA O LEGIONIE 

Do mojego pierwszego spotkania z członkami grupy modlitew-

nej pod nazwą: „Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego” doszło w roku 2011. 

Wtedy to właśnie zostałem przez nich zaproszony do Częstochowy, aby w tym szczególnym 

dla naszego narodu miejscu, przewodniczyć ich modlitwie. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/138-za15
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej
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Z pierwszych rozmów z Małymi Rycerzami, dowiedziałem się, że ta dla mnie dotych-

czas nieznana wspólnota modlitewna, spotyka się regularnie, raz w roku, na Jasnej Górze w 

celu zawierzania swoich spraw Matce Bożej Królowej Polski oraz Matce Miłosierdzia. Rocznica 

urodzin założycielki, 10 kwietnia roku 2011 był dla nich okazją do odbycia swojej VI już z kolei 

Pielgrzymki Zawierzenia. Ten mój pierwszy kontakt z członkami LMRMSJ otworzył mi drogę do 

kolejnych z nimi spotkań, a były nimi:  

 rekolekcje formacyjne dla animatorów poszczególnych grup w parafiach w dniach 10-

13.11.2011. w Tolkmicku - miejscu życia i śmierci założycielki Legionu MRMSJ s. Zofii 

Grochowskiej 

 rekolekcje formacyjne - na prośbę ks. infułata dra Zdzisława Sadko w dniach 22-

24.06.2012. – dla chętnych a szczególnie dla wspólnoty lokalnej MR MSJ w Bochni, 

 dwukrotne rekolekcje formacyjne pod kątem wspólnoty MRMSJ (parafialne – listopad 

2012 i szkolne - marzec 2013), na zaproszenie ks. Zbigniewa Gańskiego - diecezjal-

nego duszpasterza rolników diecezji toruńskiej, w kościele NSPJ w Grudziądzu. W 

rekolekcjach tych wspierała mnie tamtejsza grupa modlitewna Małych Rycerzy.  

 VII i VII Pielgrzymka Zawierzenia na Jasnej Górze. 

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego stanowi liczną, bo ponadty-

sięczną, budującą wspólnotę wiernych świeckich, która krzewiąc kult Jezusa Miłosiernego, 

odznacza się duchem adoracyjnym dla Chrystusa i wynagradzającym względem Boga.  

W oparciu o statut pelpliński jest zatwierdzoną wspólnotą, która prawnie wspiera dzie-

ło Kościoła na terenie nie tylko naszego kraju, ale i za jego granicą. Wspólnotę założyła śp. 

Zofia Grochowska z Tolkmicka, która animowała krzewienie modlitwy  w duchu uwielbienia i 

wynagrodzenia Jezusowi Miłosiernemu.  

Na podstawie moich dotychczasowych kontaktów z członkami grupy modlitewnej: 

„Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego” podczas naszych spotkań rekolek-

cyjnych, mogę z wielkim przekonaniem zaświadczyć o głębokiej duchowości tych szczerze 

kochających Jezusa Miłosiernego ludzi. 

W świetle moich obserwacji i osobistych doświadczeń z Małymi Rycerzami MSJ ze-

branych w wyżej podanym okresie, przyznaję, że jestem zauroczony duchowością tych 

oddanych Bogu ludzi i ich gorliwym trwaniem przy Chrystusie. Członkowie Legionu 

MRMSJ są godnym naśladowania przykładem wiernych, którzy kochają Kościół Święty i są 

gotowi bronić jego imienia oraz imienia i dobra swojej Ojczyzny. 

Ich rycerską bronią jest wytrwała i gorliwa modlitwa, posty i adoracje Najświętszego Sakramen-
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tu, ich dążeniem wynagradzanie Bogu za grzechy świata, dziękczynienie za wszelkie łaski, 

jakich nasza ludzkość od Niego otrzymała i wypraszanie miłosierdzia dla świata całego.  

 Ich wielką troską jesteśmy też my, kapłani, których oni nieustannie ogarniają swoją modlitwą, 

wypraszając nią świętość dla każdego z nas. 

Jestem zdania, że duch adoracji, wyrzeczenia i poświęcenia MR MSJ wspiera ewan-

gelizację parafii i całego Kościoła.  

To piękne dzieło Jezusa, godne jest zauważenia i docenienia w krzewieniu naszej ka-

tolickiej wiary w Boga Trójjedynego. 

Zachęcam, aby bez obaw zwrócić oczy na tych ludzi modlitwy i sięgnąć po ich pomoc, 

jako wsparcie dla duchownych i obrony Kościoła, a szczególnie teraz w tych coraz trudniej-

szych czasach. Jestem przekonany, że oni nie zawiodą. 

Żołynia, dnia 28 lutego 2013.     ks. Lesław Krzyżak 

WEZWAŁ NAS PAN JEZUS! 

W roku 1993-94, dotarło do moich rąk orędzie Pana Jezusa Miłosiernego przekazane śp. sio-

strze Zofii Grochowskiej, którego treścią było wezwanie Pana Jezusa powołujące chętnych 

ludzi do Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Mówił, że są oni potrzebni na czasy 

ostateczne do pomocy w zbawianiu świata. Kiedy przeczytałam te treści, bez wielkiego namy-

słu zapragnęłam włączyć się do tego dzieła. !5.VIII.1993 r. wypełniłam deklarację i wysłałam na 

podany adres s. Zofii Grochowskiej. Byłam już wtedy czcicielem Miłosierdzia Bożego i aposto-

łowałam już, rozszerzając nowenny do Bożego Miłosierdzia, które zamawiałam w Krakowie 

wraz z nieżyjącą już koleżanką Bronisławą B. Jak się później okazało wypełniony druk zgło-

szenia wysłało z Ropczyc jeszcze 10 osób. 

Któregoś dnia napisałam do s. Zofii list. Dowiedziałam się od niej, że organizuje rekolekcje w 

Kalwarii Zebrzydowskiej. Wybrałam się wraz z pięcioma osobami. Przy wstępnym powitaniu 

śp. s. Zofia powiedziała, ze dostaje listy z Ropczyc i nie wie czy jest tu kto obecny. Odezwałam 

się wtedy, że to ja jestem (inni z Ropczyc nie pisali). Wtedy zobaczyłam s. Zofię pierwszy raz. 

Odtąd powstał bliższy kontakt współpracy między nami.  

W późniejszym czasie Siostra zatelefonowała do mnie i zaproponowała swój przyjazd w nasze 

strony. W Ropczycach była kilka razy, a stąd jechała do innych miejscowości takich jak: Stalo-

wa wola, Jarosław i inne. Pomagaliśmy s. Zofii w tych podróżach. U mnie gościła 3 razy. 

Grupa nasza uczestniczyła również w rekolekcjach w Kaliszu i Bochni. 
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Byłam również na spotkaniach organizacyjnych w latach 90-tych w Warszawie, na którym były 

ważne osobistości. Pamiętam również nasze modlitewne spotkanie w połowie lat 90-tych na 

Drodze Krzyżowej w Częstochowie. (Nie dane nam było wówczas wejść do środka Sanktua-

rium z całą wspólnotą). Po Drodze Krzyżowej usiedliśmy do modlitwy na placu przed szczytem 

klasztoru i wtedy Pan Bóg okazał nam łaskę swej obecności poprzez cud wirującego słońca.  

Śp. siostrę  Zofię postrzegałam jako osobę pokorną, spokojną, łagodną. Kiedy była w Ropczy-

cach, zwróciła się do mnie, abym przewodniczyła grupie i tak zostało do chwili obecnej.  

W roku 1993 w dniach 8-14 czerwca byliśmy na światowym zjeździe osób charyzmatycznych 

w Magdalence, na którym była także śp. s. Zofia. Z Tego wydarzenia posiadamy broszurkę ze 

zdjęciami. 

Rycerze z naszej grupy są także członkami parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, Róż Różań-

cowych, Rodziny Radia Maryja a jedna osoba jest członkiem Rycerstwa św. Michała Archanio-

ła. Opiekunami tych wspólnot są kapłani parafialni i tam korzystamy z formacji duchowej. Na-

sza grupa nie posiada jeszcze kapłana oddzielnie.  

Rycerze z naszej grupy modlitewnej kontynuują nocne czuwania wynagradzające wg o. Clave-

ro, modlimy się za Polskę i Polaków, włączamy się w Nowennę Pompejańską, w inicjatywy 

Legionu m.in. w krucjaty adoracji nocnych i wynagradzających za Ojczyznę.  

Zamawiamy Msze św. wg intencji wskazanych w naszych biuletynach (kwartalnikach Głos 

Małego Rycerza – dop. red) jak również swoje własne. W roku 2012 było ich zamówionych 

kilkanaście. 

W bieżącym roku 2013 Rycerze MSJ mają odprawiane Msze św. w każdą 3-cią niedzielę mie-

siąca o godz. 15:00 w Sanktuarium Matki Bożej Ropczyckiej – Królowej Rodziny (intencja za 

nasza grupę). W dniach 20-22 marca 2013 odprawione były Msze św. dziękczynno – przebła-

galne i wynagradzające.  

5-7 kwietnia sprawowane były za kapłanów i kardynałów i w int. intronizacji Jezusa Chrystusa.  

Zaś 11-13 kwietnia za dusze w czyśćcu,  

16-24 kwietnia za kapłanów całego świata, o gorliwość, wierność, o powołania oraz za Ojca 

św. Franciszka;  

1-9 czerwca 9 Mszy św. za grzeszników i w int. Matki Bożej.  

10-18 czerwca 2013 Msze św. z prośbą o nawrócenie wszystkich grzeszników świata i prze-

błaganie za grzechy bliskich. 
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W piątki przed Mszą św. o godz. 18:00 odmawiana jest koronka do Bożego Miłosierdzia.  

W roku 2011, 2012, 2013 uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce w Częstochowie (VI, 

VII i VIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ - dop. red.), w zawierzeniu 

Maryi Małych Rycerzy MSJ. Od ponad 20 lat rok rocznie organizujemy pielgrzymkę na święto 

Bożego Miłosierdzia do Krakowa – Łagiewnik. Jedna z rycerek bezinteresownie posługuje 

starszej niepełnosprawnej osobie, inne odwiedzają osoby chore znajome. 

Udzielamy pomocy charytatywnej materialnej na miarę naszych możliwości rodzinom będącym 

w potrzebie jak również misjonarzom. 

Cieszymy się, że na rekolekcjach Rycerzy wzrasta liczba kapłanów , którzy prowadzą lub 

uczestniczą w rekolekcjach i bardzo nas ubogacają duchowo swoją pobożnością. 

Oczekujemy (i modlimy się), aby Pan Jezus Miłosierny powiększył zastępy kapłanów i małych 

rycerzy, bo wielu już odeszło do Pana. Z naszej grupy już 2 osoby: śp. Salomea (kilka lat 

wstecz) i śp. Genowefa 27.IV.2013, w sobotę w Godzinie Miłosierdzia. 

Cieszymy się, że mamy tak wartościowego kapłana opiekuna krajowego w osobie ojca jezuity 

ks. Aleksandra Jacyniaka – kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Dzię-

kujemy jemu i wszystkim kapłanom współpracującym z Legionem za zaangażowanie i wkład 

pracy i czasu jakim dzielą się bezinteresownie. 

Doceniamy również wielką pracę we wspólnocie MRMSJ – prezesa Wiesława K. wraz z Za-

rządem kierującymi sprawami organizacyjnymi. Bóg zapłać! Szczęść Boże! 

Ropczyce, 6.V.2013      Za grupę mr Ludwika M. 

SPRAWOZDANIE – ŚWIADECTWO  
RYCERKI MARII Z ŁOMŻY 

Pragnę podzielić się z braćmi i siostrami zgromadzenia Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego.  

W roku 1982 oczekiwałam w Otwocku k/Warszawy na następną operację.  

Przyjechałam do dzieci na Święta Wielkanocy na przepustkę na 48 godzin.  

Będąc na rezurekcji spotkałam moją siostrę rodzoną, która zaprosiła mnie do siebie aby po-

dzielić się ze mną jajkiem. Siostra miała figurkę Matki Bożej (plastykowa – a była to butelka, w 

której była święta woda z Lichenia). Siostra zaproponowała mi, abym się napiła. Po wypiciu 

kilku łyków, ognisko choroby znikło. Po badaniu kontrolnym przed operacją, prof. Malawski 

stwierdził, że operacja jest niepotrzebna. Polecił mi podziękować Matce Bożej pielgrzymką do 
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Częstochowy. Kolejne wizyty kontrolne były odpowiednio po 3 i 12 miesiącach. Przez pięć lat 

pieszo chodziłam na pielgrzymkę z podziękowaniem za uzdrowienie z choroby. Po roku poje-

chałam do Otwocka na kontrolę, a profesor naznaczył kolejną za 24 miesiące – na tą już nie 

pojechałam. Przez 4 lata chodziłam na pielgrzymkę do Ostrej Bramy w Wilnie. 

Na pielgrzymce do Częstochowy poznałam ludzi, którzy należeli do grupy modlitewnej Naj-

świętszego Sakramentu i Niepokalanej. Połączyłam się z tą grupą i przyjechali do Łomży na 

adorację. Założyłam i ja grupę w naszym mieście, która trwa nieprzerwanie od 27 lat, a spoty-

kamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.  

Pan Jezus Miłosierny polecił naszą grupę modlitewną siostrze Zofii Grochowskiej, która miała 

przyjechać ją wzmocnić.  

Kiedy siostra Zofia zadzwoniła do mnie, zapytała gdzie możemy się spotkać bo ona musi do 

mnie przyjechać. Kiedy Zofia przyjechała, był pierwszy czwartek miesiąca, grupa nasza modliła 

się za kapłanów, i my wtedy zorganizowałyśmy grupę Małych Rycerzy.  

Siostra Zofia bardzo często przyjeżdżała do Łomży i raz przyjechała z nakazem, abym zwróciła 

się do biskupa Stanisława Stefanka, aby ten na ołtarzu papieskim postawił figurkę Chrystusa 

Króla. Zgodził się.  

Do procesji zafundowaliśmy chorągiew  Jezusa Miłosiernego i bardzo działamy w naszej para-

fii. 12 lat temu przygotowaliśmy wigilię dla bezdomnych, założyliśmy MARGARETKĘ za kapła-

nów z nakazu Matki Bożej Fatimskiej, która objawiła to w nocy w moim domu. Nie wiedziałam, 

czego ode mnie żąda. Po trzech dniach otrzymałam z Krakowa pismo „Vox Domini” z ksią-

żeczką margaretki i zorganizowałam grupę modlitewną, która modli się za kapłanów i bisku-

pów. Matka Boża potwierdziła mi to, gdy ukazała się w drzwiach balkonowych, na których były 

żaluzje. Przez 4 dni widziałam żaluzje na figurze, którą nosimy do procesji i  w taki sposób 

Matka Boża zażądała ode mnie modlitwy. 

Przed beatyfikacją s. Faustyny miałam polecenie od Jezusa Miłosiernego, abym zgodziła się 

na cierpienie, aby ratować upadłych grzeszników. Polecenie powstało przez syna koleżanki z 

grupy modlitewnej, któremu śniłam się. Pan Jezus Miłosierny polecił mu, żeby mnie zapytał, 

czy ja się zgodzę. Gdy chłopiec opowiedział sen proboszczowi, ten od razu powiedział, że, jeśli 

się zgodzę, to żebym pojechała na te wielkie uroczystości do Łagiewnik. Po tym zdarzeniu 

chłopiec ten został kapłanem, jego starszy brat też.  

Modlimy się już od 20 lat w pierwszy czwartek miesiąca. Nasze modlitwy są bardzo skuteczne 

– kilka osób przed śmiercią powróciło do Boga. Kiedyś poproszona byłam o modlitwę za umie-

rających w hospicjum. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem 3 osoby pojednały się z 

Bogiem: jedna po 24, druga po 30, a trzecia po 50 latach. Ta ostatnia na drugi dzień zmarła. 
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Za wszystko dobremu Bogu niech będą dzięki! 

Podzieliła się sprawozdaniem rycerka Maria z Łomży. 

ŚWIADECTWO RYCERZA ŁUKASZA DOT. 
WSTĄPIENIA DO LEGIONU MAŁYCH RYCERZY 

Szczęść Boże! Chciałbym się podzielić pięknymi chwilami, jakie przeżywałem 

wstępując do Legionu Małych Rycerzy. Opisując wszystkie wydarzenia mu-

szę się cofnąć do przeszłości... 

W szkole podstawowej przodowałem w nauce religii w klasie wśród uczniów. 

Miałem najlepsze wyniki wskutek czego byłem ulubionym uczniem księdza 

katechety nauczającego nasza klasę. Prowadziłem najpiękniej zeszyt do 

religii spośród wszystkich innych przedmiotów. Zdawałem sprawdziany pisemne i ustne na 

szóstkę. Przez to byłem nielubiany, znienawidzony i prześladowany, ponieważ zazdroszczono 

mi tej łaski. Koledzy i koleżanki mścili się na mnie, dokuczali i donosili do wychowawcy, że 

ksiądz sobie mnie wybrał. A ja, tak po prostu, chciałem się tylko najpiękniej uczyć religii. 

Pewnego razu, na zakończenie roku szkolnego, ksiądz urządził bieg na 60 m. Powiedział, że 

kto wygra dostanie nagrodę. Sprawiedliwości stało się zadość… Wystartowałem ostatni… 

Dobiegłem pierwszy… Teraz byłem znienawidzony podwójnie… (Dzisiaj dopiero dostrzegam, 

że od młodych lat Pan obdarzył mnie cierpieniem za wiarę, z czego wtedy nie zdawałem sobie 

jeszcze sprawy.) 

Nagrodę otrzymałem, a była nią ku mojemu niezadowoleniu jakaś książka, którą rzuciłem do 

szafy. 

Potem w szkole średniej odszedłem całkowicie od Boga, prowadząc bardzo ciemne i grzeszne 

życie. 10 lat później w uroczystość Bożego Ciała ksiądz głosił na kazaniu, że Jezus powiedział 

„bierzcie i jedzcie”, a nie „przyglądajcie się”. Bardzo mnie te słowa dotknęły…  

Do kościoła czasami chodziłem, ale było to takie uczestniczenie „bez życia”, ponieważ nie 

przystępowałem do sakramentu Eucharystii. 

Teraz poczułem się bardzo źle widząc, że ludzie idą do Komunii św. a ja nie. Obiecałem Panu 

Bogu, że od dzisiejszego dnia się to zmieni. 

Po tej Mszy św. na procesji Bożego Ciała ulicami miasta prowadziła mnie za Jezusem niezwy-

kła, niewidzialna siła. Czułem po raz pierwszy w życiu, jak zbliża się do mnie ŁASKA nawróce-

nia. Wiedziałem, że coś się dzieje, że coś się naprawdę wydarzy. 

Po procesji przyszedłem do domu. Ni stąd, ni zowąd idę do szafy, do której 10 lat wcześniej 
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rzuciłem książkę. Biorę ją i zaczynam czytać. Jej tytuł to „Miłosierdzie moją misją”. Na pierw-

szej stronie napisano słowa „ W podziękowaniu za religijną postawę na lekcjach katechezy”. 

Ta książka to piękne streszczenie z komentarzem „Dzienniczka” św. Faustyny. 

Ku mojemu zdziwieniu odkryłem, że Bóg nie jest tylko SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, który „za dobro 

wynagradza a za złe karze”, ale przede wszystkim – MIŁOSIERDZIEM. 

Wszelkie wyobrażenie jakie posiadałem o Bogu legło w gruzach. Nie wiedziałem, że wszelkie 

zło, jakie dotychczas uczyniłem On po prostu pragnie mi wybaczyć. Nie wiedziałem, że jest 

samą Miłością i Miłosierdziem, że bierze moją nędzę i przytula mnie do Swego Serca. 

Książkę pochłonąłem szybciutko, nawracając się przez wstawiennictwo św. Faustyny i przez 

Boże Miłosierdzie. 

Przez kolejne miesiące i lata szerzyłem Miłosierdzie. Przystępowałem często do Sakramentu 

Eucharystii, a nawet już potem codziennie. W tym pięknym okresie nawrócenia poznałem i 

rozkochałem w sobie kult Serca Jezusowego. Żyłem obietnicami Pana Jezusa dane św. Mał-

gorzacie Marii Alacoque. Zacząłem wszystko rozumieć skąd wytrysnęło Boże Miłosierdzie, 

przez które się nawróciłem. Wszędzie uwielbiałem wizerunek Najświętszego serca Jezusowe-

go, zawieszając również i u siebie w domu. Wszystko to było piękne, ale ja czułem, ze coś mi 

jeszcze brakuje. Pragnąłem zbawiać dusze grzeszników i już wtedy za nich się ofiarowałem. 

Tuż po śmierci Jana Pawła II dostałem trzy sny związane z jego osobą. 

SEN PIERWSZY 

W moim mieście na rynku tłumy witały Jana Pawła II. Stałem na rogu chodników, mając po prawej i 

lewej stronie tłumy ludzi witających papieża, którzy stali za barierkami i wiwatowali. A on szedł prosto do 

mnie. Wyszedłem do niego ukląkłem i ucałowałem w ręce. Zacząłem płakać w jego objęciach z radości i 

ze szczęścia, ze on wybrał właśnie mnie. Były to także łzy tęsknoty, ponieważ nigdy w życiu nie widzia-

łem go na żywo. Płacząc bardzo, obudziłem się tak mokry od łez, że nigdy jeszcze dotychczas nie zda-

rzyło mi się tak mocno płakać podczas snu. Przejęty proroczym przesłaniem snu zadawałem sobie 

pytania: co to miało znaczyć? Do czego mnie wybrał Ojciec święty? Co mi chciał powiedzieć? 

SEN DRUGI 

Jan Paweł II był już w podeszłym wieku, ale chodził jeszcze przy pomocy laski o własnych siłach. Wyda-

rzenia te miały miejsce w salkach katechetycznych przy kościele parafialnym. Chodziłem razem z nim w 

gorę po schodach i w dół broniąc go przed tłumem ludzi, którzy go atakowali, rzucali kamieniami, prze-

śladowali oszczerstwami. Ja dzielnie u jego boku broniłem go i osłaniałem. 

To była pierwsza część snu. 

Druga wyglądała następująco. 

Jan Paweł II stanął przede mną i zapytał: czy przyjmę wielką ŁASKĘ Bożą? Ja uklęknąłem przed Ojcem 

św. i ucałowaniem papieskiego pierścienia dałem znak, iż przyjmuję. 
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Oto przeżyłem drugi proroczy sen, nic nie rozumiejąc, rozważając go ciągle na nowo i zadając sobie te 

same pytania.  

SEN TRZECI 

Śniło mi się, ze ja i wielu innych ludzi wchodzimy na Golgotę na ukrzyżowanie Jana Pawła II. On z nami 

nie szedł, ale kiedy zaszliśmy na Górę on już wisiał na krzyżu. Nie był przybity, ale przykręcony na 

długich kilkudziesięciocentymetrowych śrubach. Krwi nie widziałem. 

Druga część snu. Ten sam Jan Paweł II jeszcze żyjący, wiszący na krzyżu w jednym momencie znajduje 

się na ścianie w moim pokoju. Zacząłem bardzo płakać. 

Po obudzeniu długo nie mogłem dojść do siebie. Nie rozumiałem, dlaczego musiałem oglądać ukrzyżo-

wanie Jana Pawła II i co to do końca miało oznaczać? Rozważałem często ten sen, ale nic mi do głowy 

nie przychodziło. 

Dopiero po kilku miesiącach zdałem sobie sprawę, że w miejscu, gdzie był ukrzyżowany Jan Paweł II w 

moim pokoju, znajduje się obraz Najświętszego Serca Jezusowego. Nigdy wcześniej tego faktu nie 

skojarzyłem, mimo wielu przemyśleń (sam dziwię się temu). 

Pewnego razu podeszła do mnie pewna pani w kościele i powiedziała, że dostała kilka znaków od Du-

cha Świętego, iż ma do mnie podejść. A to że ja teraz sam obok niej usiadłem (podczas przed wielka-

nocnego sprzątania kościoła), to jest kolejny znak, że mnie w końcu zaprosić na modlitwy. 

Byłe zmieszany i zawstydzony, ponieważ nigdy się z nikim nie modliłem. Ale umówiliśmy się, że za 

tydzień w sobotę przyjdę. Przyszedłem i obserwowałem to miejsce z daleka, bo jak dużo ludzi tam bę-

dzie , to nie idę – powiedziałem sobie. 

Nikt „ na szczęście” nie przyszedł, tylko ta pani, to pomyślałem, że nic z tego na pewno nie będzie – to 

tam idę. Ta panią okazała się Ela – animatorka z Głuchołaz. Powiedziała, że jeszcze się jej nie zdarzyło, 

żeby nikt nie przyszedł. Pan Bóg zarezerwował to spotkanie tylko dla mnie, abym zapoznał się ze 

Wspólnotą. Dowiedziałem się, że Legion MR jest połączeniem kultu Bożego miłosierdzia i kultu Serca 

Pana Jezusa. Pomyślałem : To jest to! Już w ten sam dzień byłem gotów zostać MR MSJ. Już mi się 

wszystko zgadzało. Jan Paweł II umarł w sobotę, (2.04.2005) w wigilię Niedzieli Miłosierdzia (Święta 

Bożego Miłosierdzia). Również Elżbieta, nasza animatorka pierwszy raz swoje przyrzeczenie złożyła w 

wieczór śmierci papieża, czyli w wigilię święta Bożego Miłosierdzia. 

WYJAŚNIENIE SNÓW 

Bł. Jan Paweł II dał się poznać w niesamowity sposób, jakim jest naszym mocnym opiekunem 

(patronem). Otóż, zostałem wybrany do Legionu Małych Rycerzy, a miejsce gdzie broniłem 

papieża (w drugim śnie) to właśnie były schody salek katechetycznych, gdzie się zawsze mo-

dliliśmy. To niesamowite! – pomyślałem – jak Pan Bóg mnie tak cudownie tutaj przyprowadził! 

Papież w trzecim śnie był ukrzyżowany w miejscu wizerunku Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa, ponieważ my jesteśmy Legionem Jego Miłosiernego Serca! Chwała Panu!        

mr MSJ Łukasz z Głuchołaz 
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PRZEMILCZANE DOWODY 
WSZECHŚWIATOWEGO POTOPU  

 „Biblia mówi, że „Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia”. 

Do Noego odwołał się apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków (11,7), a także sam Jezus, gdy 

prorokował o czasach końca: „A jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowie-

czego” (Ewangelia Mateusza 24,37). Jakimi zatem były czasy Noego? Czy można je potrakto-

wać jako fikcję, skoro wspominał je sam Chrystus? 

Czytamy w Biblii, że w czasach Noego „ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawo-

ści”, ale znajdziemy też tam dokładniejszą charakterystykę tego okresu: 

 szybki postęp wiedzy i technologii (Księga Rodzaju 4,17.22); 

 szybki wzrost populacji (tamże, 6,1.11); 

 koncentracja ludności w miastach (tamże, 4,1); 

 uleganie apetytowi (Ewangelia Łukasza 17,27); 

 materialistyczne podejście do życia (tamże, 17,28); 

 nastawienie na przyjemności (Księga Rodzaju 4,21); 

 ignorowanie Boga i Jego Prawa (List Judy 15); 

 łamanie świętości związku małżeńskiego (Ewangelia Mateusza 24,38); 

 wielożeństwo (Księga Rodzaju 4,23) 

 propagowanie nieprawości (tamże, 6,5.12); 

 zepsucie (tamże 6,12); 

 przestępstwa i gwałty (tamże, 6,11.13); 

 dewiacje seksualne (tamże 4,19; 6,2); 

 powszedniość bluźnierczych myśli i słów (II List Piotra 2,5; List Judy 15); 

 odrzucenie natchnienia Słowa Bożego (I List Piotra 3,19). 

Z uwagi na wszechogarniające zło i całkowitą demoralizację Bóg postanowił zgładzić człowie-

ka, ale wcześniej powołał proroków, w tym Noego, aby zapowiedzieli, że zniszczenie przynie-

sie potop. Niewielu jednak w to uwierzyło. Ludzie mieli 120 lat na rozmyślanie, bo tyle trwała 

budowa arki, która mogła schronić każdego, kto zaufa Bożym słowom. Na ziemi nie zaszły 

jednak żadne dostrzegalne zmiany. Plony były obfite, a ludzie – jak później wspominał Jezus – 

nadal żyli w dostatku: jedli i pili, sadzili i budowali, świętowali i ucztowali, pogrążając się w 

bezprawiu. Nic nie zapowiadało potopu. Byli zapewne i kpiarze, którzy drwili z Noego i jego 

wiary. Do czasu… 

„W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w 
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tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba” (Księga Ro-

dzaju 7,11). Wody, które zalały ziemię, miały dwa źródła: strumienie wód z nieba i podziemne 

źródła wód. Mezopotamskie przekazy także wskazują na ulewę jako powód potopu, a greckie 

mity dodają, że oprócz strumieni deszczu „Zeus otworzył otchłanie wód” (1). 

Historie o ogólnoświatowym potopie, który zniszczył ludzkość z wyjątkiem garstki w arce, za-

chowały się w pamięci setek kultur na wszystkich zamieszkałych kontynentach (2). Przekazy te 

opisują potop jako największą katastrofę w dziejach. Wiele z nich opowiada o sztormach, trzę-

sieniach ziemi i erupcjach wulkanów, które towarzyszyły potopowi. 

W najstarszych źródłach pisanych potop przedstawiony jest jako „katastrofalny deszcz”, „ulew-

ny sztorm”, „złowieszczy wiatr”, „powódź deszczu” (3). Takich zwrotów w Mezopotamii nie 

używano wobec powodzi. Berossos w „Historii Babilonii” określa potop słowem kataklysmos, 

które występuje również w greckiej legendzie o Deukalionie – i tam przyczyną potopu była 

straszna ulewa (4). Słowo „kataklizm” pojawia się także w Septuagincie i Nowym Testamencie, 

gdy mowa o potopie. Greckie kataklysmos jest odpowiednikiem hebrajskiego mabbul. Prof. 

Gerhard Hasel wykazał, że w Biblii odnosi się ono do potopu spowodowanego ulewnym desz-

czem (od ybl, czyli „płynąć” lub „lać strumieniami”). Mabbul w połączeniu z „wodami” (hebr. 

mayim) tworzy w Starym Testamencie techniczny zwrot oznaczający potop, a nie lokalną po-

wódź (5). 

O rozmiarach i skutkach potopu świadczą skamieniałe lasy, ogromne kaniony, pył wulkaniczny 

rozsiany po całej ziemi, niezliczone skamieniałości ryb i zwierząt, a także rozległe złoża węgla, 

ropy i gazu. 

SKUTKI POTOPU: WĘGIEL 

Obfita roślinność świata przedpotopowego została wymieszana, przeniesiona i rzucona w 

różne miejsca przez wody, a następnie przykryta masami mułu i wapienia, które utworzyły nad 

nią kamienną pokrywę osadową. Sprasowane masy roślinności pod wysokim ciśnieniem 

warstw osadowych przekształciły się w węgiel. Wielu sądzi, że węgiel powstał z kolejnych 

warstw obumarłych lasów, co trwało miliony lat. Jest to nieprawdopodobne, gdyż obumarłe 

drzewa i rośliny gniją i tworzą próchnicę, a nie węgiel. Nie ma dziś żadnych procesów geolo-

gicznych, które mogłyby ukształtować pokłady węgla, jakie mamy na ziemi. Uczeni szacują, że 

aby uzyskać jednometrową warstwę węgla, potrzeba kilka metrów torfu. Ale na świecie prawie 

nie występują torfowiska o głębokości większej niż kilkanaście metrów. Tymczasem niektóre 

pokłady węgla w USA mają 30 m grubości, a pokłady węgla brunatnego w Australii sięgają 150 

m! Złoże Pittsburgh w USA, o przeciętnej grubości 21 m, rozciąga się na obszarze 544 000 ha! 

Jedynie potop pozwala wyjaśnić powstanie takich warstw węgla – stało się to za sprawą mas 
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przedpotopowej fauny zdartej i przemieszczonej przez potężne fale potopu. 

Ewolucjoniści zakładają, że węgiel powstawał, gdy człowieka nie było jeszcze na ziemi. Ale jak 

w takim razie wyjaśnić ludzkie wyroby znalezione w bryłach węgla? Na przykład 9 stycznia 

1891 roku S. W. Culp z Morrisonville w stanie Illinois, wkładając węgiel do pieca, natknęła się 

na rozpołowioną bryłę, z której wypadł pięknie wykonany złoty łańcuch. Kobieta myślała, że 

wpadł komuś do węgla, ale kiedy chciała go podnieść, zauważyła, że oba końce tkwiły w bryle, 

a jego ślad odbity jest na obu stronach grudy (6). Łańcuch mierzył 25 cm, a wykonano go z 8-

karatowego złota. Jak znalazł się w bryle węgla z okresu karbonu, datowanego na miliony lat 

przed człowiekiem? Nie jest to odosobniony przypadek. W 1912 pracownicy Elektrowni Miej-

skiej z Thomas w stanie Oklahoma rozbili młotem bryłę węgla, która nie mieściła się w piecu, a 

wówczas z jej środka wypadło żelazne naczynie. W 1885 roku w odlewni Isadora Brauna w 

Vocklabruck w Austrii znaleziono bryłę węgla z metalową rurką o wymiarach 5 x 5 x 4 cm. Syn 

właściciela zawiózł ją do Muzeum w Salzburgu, gdzie badał ją austriacki fizyk Karl Gurls. Wy-

konano ją ze stopu stali i niklu. Przez wnętrze rurki biegło wgłębienie wykonane maszynowo, 

co wskazuje, że była ona częścią większego mechanizmu (7). 

PRZEDMIOTY WYKONANE PRZEZ CZŁOWIEKA  

ZNALEŹĆ MOŻNA TEŻ W SKAŁACH OSADOWYCH.  

22 lipca 1844 roku robotnicy pracujący w kamieniołomie w pobliżu Rutherford Mills w Anglii 

natrafili nić ze złota na głębokości blisko 3 m. Była ona zamknięta w skale, którą geolodzy 

datują na 60 milionów lat (8). 2 kwietnia 1897 roku w kopalni Lehigh w Webster City w stanie 

Iowa znaleziono tablicę o rozmiarach 60 x 30 x 10 cm z pięknie wyrzeźbionymi figurami z twa-

rzą patriarchy. Odkryto ją na głębokości ponad 40 m pod piaskowcem, datowanym na 300 

milionów lat! (9) W Dorchester w stanie Massachusetts w 1851 roku wybuch dynamitu rozbił 

litą skałę, wyrzucając z niej rozerwaną na pół wazę o dzwonowatym kształcie i wysokości 12 

cm z pięknie inkrustowanymi kwiatami, świadczącymi o dużym kunszcie artystycznym wyko-

nawcy (10). W Museum of Creation Evidence w Glenn Rose oglądałem niedawno metalowy 

młotek znaleziony w 1936 roku pobliżu miasteczka Londyn w Teksasie. Mieścił się on w ka-

wałku skały z okresu kredy (140 mln lat)! Młotek wykonany został ze stopu żelaza (96,6%) i 

chloru (2,6%), który – zdaniem metalurgów – nie jest możliwy do uzyskania w dzisiejszych 

warunkach atmosferycznych (11). Przed potopem warunki te były jednak inne. Właśnie z tego 

czasu muszą pochodzić wymienione eksponaty. 

SKUTKI POTOPU: SKAMIENIAŁOŚCI 

Ślady po potopie pozostały na szczytach gór w postaci skamieniałości muszli i ryb. Dowodzi to, 
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że wszystkie łańcuchy górskie były kiedyś częścią dna morskiego. Skąd biorą się skamieniało-

ści? Ryby przecież nie kamienieją dziś w mule ani piasku. Martwe ryby rozkładają się lub pa-

dają ofiarą drapieżników, nie czekając aż dla potomności pokryje je warstwa osadu. Tymcza-

sem w skałach osadowych znajdują się miliardy skamieniałości różnych stworzeń. Często są to 

ryby z doskonale zachowanymi płetwami i łuskami, które zginęły nagle i zostały szybko po-

grzebane osadem. Pozycja wielu z nich zdradza agonię bez śladu ataku drapieżnika. Niektóre 

zginęły w trakcie połykania mniejszej ryby czy podczas porodu, co świadczy, że skamieniały 

nie dlatego, iż leżały w miejscu przez miliony lat, ale w rezultacie nagłego kataklizmu o niewy-

obrażalnej mocy. 

Porządek skamieniałości w warstwach geologicznych jest taki, jakiego oczekiwalibyśmy w 

przypadku potopu. Najniżej są szczątki morskich stworzeń żyjących blisko dna, zwłaszcza 

bezkręgowców. Następnie zwierzęta wolno poruszające się, takie jak płazy. Gady miały więcej 

możliwości przetrwania, dlatego padły w następnej kolejności. Przed podnoszącymi się przez 

40 dni wodami potopu najdłużej były w stanie uciekać ssaki, w tym ludzie. Uczeni ewolucjoniści 

uważają tę kolejność za dowód na teorię ewolucji, ale nie potrafią rozwiązać problemu, jaki 

stwarzają skamieniałości zwierząt lub drzew, leżące w poprzek kilku warstw geologicznych – 

jest przecież niemożliwe, by martwe zwierzę czy drzewo przetrwało miliony lat bez rozkładu, 

czekając, aż zakryją je warstwy osadowe. 

Dr John D. Morris napisał: „Wielowarstwowe skamieniałości należą do wyjątków, ale znane są 

wszystkim geologom. Często znajduje się drzewa wystające ze złóż węgla do wyżej położonej 

warstwy, a nawet sięgające do drugiego złoża węgla, kila stóp ponad pierwszym. Byłem w 

wielu kopalniach węgla i w prawie wszystkich widziałem takie skamieniałości lub ślady po nich. 

Odkryłem także gruby i prosty jak strzała pień, przechodzący przez liczne warstwy. Ponadto 

widziałem setki pojedynczych skamieniałości, których szerokość była większa niż szerokość 

warstw, w których tkwiły. Oczywiste jest, że warstwy te nie mogą być rezultatem powolnej 

akumulacji, ponieważ na przykład martwa ryba nie utrzyma swego kształtu, aż wokół niej 

zgromadzi się osad. Musi ona być szybko przykryta, aby w ogóle mogła być zachowana. Nie-

które z wielkich wielowarstwowych drzew przechodzą przez warstwy, o których sądzono by, że 

powstawały przez dziesiątki tysięcy lat. Cały ten fragment musiał jednak powstać w krótszym 

czasie niż ten, w którym drzewo spróchnieje. Dziś dobrze wiadomo, że szybko poruszające się 

i pełne osadu wody mogą utworzyć wielość warstw, jak to pokazują laboratoryjne eksperymen-

ty, huragany, a nawet fale mułu spowodowane wybuchem wulkanu św. Heleny” (12). 

SKUTKI POTOPU: WIELKI KANION 

Wiele miejsc na świecie nosi oznaki uformowania przez ogrom wody raczej w krótkim czasie 
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niż w wyniku stopniowego procesu trwający miliony lat. Najbardziej znanym przykładem jest 

Wielki Kanion w Arizonie. Obecnie wielu uczonych zdecydowanie odrzuca dawną tezę, że 

wyżłobiła go rzeka Kolorado w ciągu milionów lat, przyjmując, że powstał w rezultacie wielkiej 

powodzi, za sprawą mas wód z polodowcowego jeziora, które szybko wycięły kanion. Podobne 

zjawisko można było zaobserwować nie tak dawno po wybuchu wulkanu św. Heleny w USA 

(czy podczas megapowodzi w Islandii), kiedy woda pobliskiego jeziora w ciągu kilku godzin 

wyżłobiła kanion, który geolodzy szacowaliby na miliony lat, gdyby nie powstał na ich oczach. 

Uformowanie się Wielkiego Kanionu czy skamieniałych drzew w Petrified Forest w Arizonie, 

powstanie pasm górskich pokrytych morskimi skamieniałościami, ruch płyt tektonicznych i dryf 

kontynentów, a także legendy o potopie, które zachowały się w pamięci wszystkich kultur świa-

ta, potwierdzają biblijną relację o globalnej katastrofie. 

SYMBOLIKA POTOPU 

Jezus zapowiedział, że „jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego”. 

Biblia czyni analogię między czasami Noego i czasami końca, a także między potopem i koń-

cem świata: „Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecne zaś niebiosa i 

ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady 

bezbożnych ludzi” (II List Piotra 3,6-7). 

Przed potopem ludziom dane było 120 lat łaski, w czasie których mogli się odwrócić od grze-

chu. Czas łaski dobiegł końca na siedem dni przed kataklizmem, kiedy Bóg zamknął za Noem 

drzwi arki. Nikt, poza jego rodziną, nie skorzystał z ratunku. Wątpliwości i rozwiązłość zabiły 

ludzką czujność. Przez tydzień nikt nie wiedział, że jego los jest już przesądzony. Podobnie 

będzie przy końcu świata. Jezus zapytał: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 

przyjdzie?” (Ewangelia Łukasza 18,8). 

Sceptycy naigrywali się z Noego, arki i potopu. Dopiero tonąc, odkrywali, że ludzka mądrość i 

chełpliwość to głupota. Wielu dziś w podobny sposób lekceważy Słowo Boże, sądząc, że świat 

będzie trwał dalej tak jak trwa. Apostoł Piotr zapowiedział, że taka postawa będzie jednym ze 

znaków końca: „Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydzący 

szydercy, którzy będą postępować według własnych żądz i mówić: Gdzie jest obietnica Jego 

przyjścia? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. 

Tym, którzy tak uważają, umyka, że od dawna były niebiosa i ziemia, która z wody i wśród 

wody powstała dzięki Słowu Boga. Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. 

Obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone 

na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (II List Piotra 3,3-7). ” 

Nadesłała Maria Srebrna 
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P.S. "DOSTARCZANIE STRONNICZYCH INFORMACJI  
NIE JEST EDUKACJĄ LECZ INDOKTRYNACJĄ." 

(Dr Kent Hovind) 

Chociaż nie ma absolutnie żadnych naukowych dowodów na ewolucję, wielu ślepo w nią wie-
rzy, tak jakby opierała się na potwierdzonych faktach. Strona internetowa http://drdino.pl/ma na 
celu dostarczenie informacji o:  

1. niedorzeczności i niebezpieczeństwie filozofii ewolucji 

2. wiarygodności opisu stworzenia podanego w Księdze Rodzaju 
(1. Mojżeszowej), pierwszej księdze Biblii. 

W osiągnięciu tego celu pomoże seria wykładów mieszcząca się na ośmiu dyskach DVD. Mo-
że ona zainteresować zarówno młodszych jak i starszych odbiorców. Są to bogato ilustrowane 
seminaria. Dzięki nim wiele tysięcy ludzi zbliżyło się do Boga. Wykładowca porusza takie tema-
ty jak: teoria Wielkiego Wybuchu, małpoludy, skamieniałości, dinozaury, ewolucja konia, wielo-
ryb a ludzkie ciało, datowanie węglem radioaktywnym, kłamstwa w podręcznikach, wiek Ziemi i 
wiele innych. 

W oparciu o liczne fakty dr Kent Hovind, z charakterystycznym poczuciem humoru, wykazuje, 
że Biblia jest źródłem godnym zaufania. 

Dr Kent Hovind założył Creation Science Evangelism w 1989 roku w Pensacoli na Florydzie. 
Od tego czasu 

przez wielu został uznany jako przodujący autorytet w zakresie nauki i Biblii. Odbył wiele mię-
dzynarodowych podróży z wykładami na temat stworzenia i ewolucji. Brał udział w tysiącach 
wydarzeń, takich jak: prowadzenie seminariów w szkołach państwowych i prywatnych oraz na 
uniwersytetach, w kościołach, na obozach, w radiu i telewizji. Dodatkowo zmierzył się w deba-
tach z wieloma profesorami i naukowcami uczelni w całych Stanach Zjednoczonych. Jego 
celem jest przedstawienie naukowych dowodów wspierających biblijną historię dosłownego 
sześciodniowego stworzenia. 

Polska strona promująca nauczanie Kenta Hovinda: http://drdino.pl/ 

PROROCTWO BENEDYKTA XVI O KOŚCIELE  
Od prywatnych wizji do najbardziej dyskusyjnych obja-

wień maryjnych nieuznanych dotąd przez Kościół za 

autentyczne: wszyscy rywalizują w proroctwach doty-

czących Benedykta XVI i jego następcy. Zapominając... 

że to właśnie on jest prorokiem! 

To nie żart i nie chodzi tu bynajmniej o głębię i prorocki 
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wymiar jego nauczania jako następcy Piotra. Chodzi o lata bardzo odległe w czasie, w 

których, gdyby ktoś powiedział przenikliwemu teologowi bawarskiemu, że zostanie papieżem, 

uznałby to zapewne za żart. 

24 grudnia 1969 roku, na zakończenie cyklu wykładów radiowych w rozgłośni Hessian Rund-

funk, Joseph Ratzinger wypowiedział słowa, z których wagi prawdopodobnie on sam nie zda-

wał sobie sprawy:  

„Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i bę-

dzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków. Nie będzie już więcej w 

stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku. Wraz ze zmniejsze-

niem się liczby swoich wiernych, utraci także większą część przywilejów społecznych. 

Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, która na nowo po-

stawi Wiarę w centrum doświadczenia. Będzie Kościołem bardziej duchowym, który nie 

przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz z lewicą a raz z prawicą. Będzie ubo-

gi i stanie się Kościołem ubogich. Wtedy ludzie zobaczą tą małą trzódkę wierzących jako 

coś kompletnie nowego: odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze w 

tajemnicy szukali”.  

Słowa Ratzingera, wypowiedziane w całkowicie innej sytuacji historycznej, nabierają proroc-

kiego wymiaru w obecnym kontekście politycznym i społecznym, w którym widać już pierwsze 

oznaki ich realizacji: setki tysięcy chrześcijan, którzy giną co roku fizycznie w wielu częściach 

świata, oraz progresywne spychanie chrześcijaństwa i walorów ludzkich na margines w społe-

czeństwach, które uważają się za cywilizowane. 

Są one zarówno proroctwem jak i programem na przyszłość dla małej trzódki, która nie 

powinna się nigdy bać, bo właśnie dla niej spodobało się Ojcu dać królestwo (Łk 12, 32). 

red: źródło polskie tłumaczenie przemówień radiowych Ratzingera pod tytułem „Wiara i 

przyszłość” w 2007 r. nakładem Wydawnictwa Salwator  

LEON XIII 
ENCYKLIKA Z 1884 PRZECIWKO MASONERII (5)  
MASONERIA TORUJE DROGĘ KOMUNIZMOWI. 

Wspólnota celów masonerii i komunistów  

Szkodliwe błędy, o których mówimy, zagrażają państwom ogromnymi 
niebezpieczeństwami. Jeśli się bowiem usunie bojaźń Bożą i poszanowa-
nie dla praw nadanych przez Boga, jeśli upadnie autorytet władz, jeśli się 
da wolną drogę i zachęci do szaleństwa rewolucji, jeśli się wyzwoli na-
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miętności tłumu bez żadnego hamulca prócz kary, siłą rzeczy dojdzie się do zupełnego prze-
wrotu i do obalenia wszystkich instytucji. A taki przewrót i takie zrujnowanie wszystkiego 
jest bezspornym, wyraźnym celem, do którego zmierzają organizacje komunistyczne i 
socjalistyczne, sekta zaś wolnomularska niech się nie wypiera wspólnictwa z nimi, sko-
ro silnie popiera ich plany i na płaszczyźnie zasad jest całkowicie z nimi zgodna. Jeżeli 
te zasady nie powodują natychmiast i wszędzie swych skutków ostatecznych, to nie należy 
tego przypisywać ani doktrynie, ani woli samych masonów, ale przede wszystkim boskiej potę-
dze religii, która wygasnąć nie może, a następnie zdrowszej części narodów, ludziom, któ-
rzy nie chcą podporządkować się jarzmu tajnych stowarzyszeń i walczą odważnie prze-
ciw ich szaleńczym zamysłom.  

Podstępy, kłamstwa i oszczerstwa masońskie  

Oby wszyscy, osądzając drzewo po jego owocach, umieli rozpoznać zaród i początek zła, jakie 
nas przytłacza, i niebezpieczeństwa, które nam grożą! Mamy do czynienia z przeciwnikiem 
podstępnym i przebiegłym, który potrafi schlebiać i ludom, i władcom, ujął też sobie i jednych, i 
drugich gładkością swych maksym. Udając przyjaciół, wkradli się oni w ich łaski, by mieć w 
nich potężnych sprzymierzeńców i popleczników w zwalczaniu religii katolickiej. Aby zaś dodać 
im bodźca, uporczywie obrzucają Kościół oszczerstwami, że mianowicie jest zawistny o ich 
władzę i że podważa ich prawa. W rezultacie swych chytrych zabiegów nabrali pewności siebie 
i zuchwałej śmiałości, zaczęli też odgrywać ważną rolę w rządach. Równocześnie zawsze są 
gotowi podkopywać fundamenty państw, atakować władców, wypowiadać im walkę i oskarżać, 
a nawet ich wypędzać, gdy zdają się używać swej władzy inaczej, niż tego wymaga sekta 
masońska.  

Podobnymi metodami schlebiania wywiedli w pole społeczeństwa. Wciąż mają na ustach hasła 
wolności i powszechnego dobrobytu. Wmówili w lud, że tylko Kościół i tylko władcy nie do-
puszczają do wyrwania się mas z niesprawiedliwej niewoli i nędzy, a wzniecając w nim żądzę 
zmian, rzucili go do ataku na obie władze: kościelną i świecką. Pomimo wszystko rzeczywiste 
ich osiągnięcia pozostają wciąż poniżej ich pragnień. Lud natomiast, przygnieciony wzrastają-
cym uciskiem i biedą, został jeszcze pozbawiony oparcia, jakie łatwo i obficie mógłby otrzymy-
wać gdyby problemy społeczne po chrześcijańsku były rozwiązywane. Tak oto ktokolwiek 
postępuje wbrew porządkowi ustanowionemu przez Boską Opatrzność, ten za swoją pychę 
otrzymuje karę, iż z niedolą i nędzą musi zmagać się tam, gdzie w swej pysze pomyślności i 
obfitości się spodziewał.  

Kościół dąży jedynie do pełnienia dobra  

Jeśli chodzi o Kościół, który nakazuje ludziom, aby głównie i ponad wszystko posłuszni byli 
Bogu, najwyższemu Władcy wszechświata, oszczerstwem byłoby zarzucać mu, iż jest zazdro-
sny o władzę świecką i że pragnąłby przywłaszczyć sobie jej uprawnienia. Przeciwnie, pod 
sankcją sumienia nakazuje on oddawać władzy świeckiej to, co się jej należy. Skoro zaś wła-
dza duchowa Kościoła pochodzi od samego Boga, podnosi to znacznie dostojeństwo władzy 
świeckiej i ułatwia jej zjednanie sobie posłuszeństwa i przychylność obywateli. Jako miłośnik 
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pokoju i czynnik zgody, wszystkich ludzi obejmuje swą macierzyńską miłością. Mając na 
względzie jedynie dobro ludzi, przypomina, że trzeba sprawiedliwość łączyć z miłosierdziem, 
sprawowanie władzy ze słusznością, prawa z umiarkowaniem, że nie wolno naruszać czyich-
kolwiek praw, że trzeba zabiegać o zachowanie porządku i spokoju publicznego oraz, na 
wszelki możliwy sposób, przychodzić z pomocą ludzkiej niedoli, zarówno prywatnie, jak i po-
przez dobroczynność publiczną. Użyjemy tu słów św. Augustyna: "Wierzą oni lub w innych 
wmówić pragną, że nauka chrześcijańska nie sprzyja dobru państwa, ponieważ chcą 
oprzeć państwo nie na prawości i cnocie, lecz na bezkarności występków". Biorąc to 
wszystko pod uwagę, bardziej odpowiadałoby mądrości politycznej i prawdziwemu dobru spo-
łeczeństwa, gdyby i władcy, i obywatele nie łączyli się z masonami dla obalenia Kościoła, lecz 
w łączności z Kościołem odpierali zakusy masonerii.  

Jeśli Pan Bóg pozwoli - Ciąg dalszy nastąpi… 
Będzie to rozdział ostatni: 

 Zarządzenia papieża Leona XIII 
Za stroną: Encyklika Humanum Genus 

KULTY POTĘPIONE (Pwt 18,9-14) 

9 Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się 

popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. 10 Nie znajdzie 

się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień2 swego syna 

lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; 11 nikt, kto by 

uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych3. 

12 Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza 

ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. 13 Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. 

14 Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. 

Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. 

POKEMONY I WITCH,  
CZYLI PRZEDSZKOLE OKULTYZMU  

Czy małe, niewinne dzieci mogą zostać opętane przez 

złego ducha? Wiele hollywodzkich produkcji, tak przeraża-

jąco strasznych, że aż żenujących, miało za głównego 

bohatera dziecko zawładnięte przez czarne moce (wystar-

czy wymienić choćby takie tytuły, jak „Dziecko szatana”, 

„Dziecko Rosemary” czy „Omen”). Jednak opętania wśród 

dzieci to nie tylko kinowa fikcja, ale niezwykle niebezpieczna rzeczywistość, o czym przekonu-

http://www.tradycja.koc.pl/HumanumGenus.htm#14
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1399#P2
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1399#P3
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jemy się podczas lektury ostatniego magazynu miesięcznika „Egzorcysta”.  

„Zanim zostałem egzorcystą, zastanawiałem się, czy to możliwe, by małe, niewinne dzieci 

mogły być opętane przez złego ducha. Nie mieściło mi się to jednak w głowie i zepchnąłem to 

moje pytanie w niepamięć. Problem wrócił gdy już jako egzorcysta spotkałem osobiście małe 

dziecko, przez które mówił do mnie szatan” - pisze ks. Michał Olszewski SCJ. 

Egzorcysta podaje kilka takich przypadków, z jakimi zetknął się w czasie swojej posługi. „Kie-

dyś przyszła do mnie kobieta ze swoim dzieckiem, które od pierwszego roku życia mówiło 

biegle po angielsku i włosku. W dodatku umiało modlić się na różańcu. Rzecz zupełnie niewy-

tłumaczalna. Wpadało też w późniejszych latach w wielką agresję. Okazało się, że jest zniewo-

lone. Usłyszałem od zrozpaczonej kobiety: Proszę księdza, to konsekwencja moich grzechów”. 

Ks. Olszewski spotkał się także z chłopcem poczętym podczas rytualnego gwałtu w sekcie 

satanistycznej, który od momentu poczęcia został oddany złemu duchowi przez członków 

sekty. „Chłopczyk ten do dzisiaj jest w bardzo ciężkim stanie” - pisze kapłan. Jeszcze innym 

razem duchowny zetknął się z chłopcem dręczonym napadami agresji oraz wizjami postaci 

wychodzących z obrazów wiszących na ścianie. Wielu psychiatrów, którzy go badali, nie dopa-

trzyło się oznak choroby psychicznej. Kiedy jednak pojawiła się awersja do rzeczy świętych, 

ks. Olszewski wiedział już, że ma do czynienia z problemem demonicznym. 

Jak to możliwe, że małe, nieświadome i niczemu niewinne dziecko, zostaje opętane przez 

złego ducha? Przyczyn może być wiele, przede wszystkim jednak, nie należy bagatelizować 

tych, na pozór niewinnych, o których wielu przekonuje, że to tylko „zabawa”. Niestety, jak prze-

konują autorzy magazynu „Egzorcysta”, powołujący się autentyczne przypadki, szatan nie wie, 

co to niewinna zabawa. I z pewnością nie omieszka jej nie wykorzystać. 

Przyznam szczerze, że kiedy pojawia się wątek pism czy bajek dla dzieci, zawierających treści 

magiczne czy okultystyczne, a przez to niebezpieczne, włącza mi się czerwona lampka i pe-

wien dystans. Przecież bajkowi bohaterowie nie mogą wyrządzić dziecku krzywdy. Okazuje się 

jednak, że mogą je nauczyć wielu bardzo złych rzeczy. 

„WITCH”, CZYLI LEKCJA OKULTYZMU DLA 7-LETNICH CZARODZIEJEK  

Małgorzata Więczkowska bierze na tapetę popularny wśród małych dziewczynek (7-12 lat) 

magazyn „Witch”. Co, prócz niewinnych komiksów i historyjek znajdą tam kilkuletnie czaro-

dziejki? Gadżety, które są rekwizytami niezbędnymi do... zabaw w czary. „I tak znajdziemy np. 

wahadełko, szklaną kulę, chińskie monety szczęścia, runy, karty tarota i inne przedmioty słu-

żące do wróżenia czy też mające zabezpieczyć przed różnymi złymi wpływami, jak amulety i 

talizmany” - wylicza Więczkowska. Co więcej, do jednego z numerów „Witch” zostało dołączo-
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ne tzw. oko Horusa, które redakcja pisma zaprezentowała jako „amulet, chroniący przed zawi-

ścią i niechęcią innych”, a który ułatwia dostrzeganie dziejących się wokół rzeczy. Tymczasem, 

jak przypomina Więczkowska, oko Horusa to bardzo niebezpieczny symbol używany współ-

cześnie przez satanistów, który odnosi się bezpośrednio do Lucyfera. „Samo oko jest na wpół 

zamknięte, co wskazuje na to, że choć czasami wydaje nam się, iż Szatan nie obserwuje, to w 

rzeczywistości jest inaczej. Poniżej oka zauważymy łzę, ponieważ Szatan płacze nad tymi, 

którzy są poza jego wpływem” - czytamy w magazynie „Egzorcysta”. 

„Witch” jest wydawane od 2002 roku. W tym czasie ukazało się 200. numerów pisma dla ma-

łych czarodziejek. Z jaką tematyką zostały zaznajomione 

dziewczynki w wieku 7-12 lat? „Horoskop, grafologia, szklana 

kula, magia świec, spirytyzm, wróżenie z fusów, energia, joga, 

Halloween, szamani voodoo, sabat czarownic, Nostradamus, 

sennik, przesądy, magiczne słowo: OM, OMEN, druidzi – cel-

tyccy magowie, żywioły, wróżenie z run, prana, zaklęcia, nu-

merologia, chiromancja, amulet, talizman, alchemia, feng shui, 

jing-jang, grimoire – księga zaklęć (zawiera skrótową wiedzę astrologiczną, listy aniołów i de-

monów, zbiory zaklęć, wskazówki do wyrabiania talizmanów i przywoływania bytów duchowych 

i eterycznych), różdżka, szósty zmysł, pasjans, tarot, mandala, kryształy, telepatia, kadzidełka, 

oko Horusa, hektogram, runy wikingów, wyrocznia, kościana wyrocznia, tatuaż, kropla astral-

na, biała i czarna magia, totem, magiczne kamienie, astrologia, wahadełko, zaklinanie, me-

dium, czakram” - wylicza Więczkowska, a mnie włos jeży się na głowie. Z pewnością nie chcia-

łabym, aby moja 9-letnia siostrzyczka, a kiedyś pewnie kilkuletnia córeczka zaśmiecała sobie 

głowę takimi rzeczami. 

„BABYLIGTH”, CZYLI OKULTYZM DLA DZIECI  

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że autorzy pism typu „Witch”, którzy zbijają kasę na nie-

świadomych zagrożenia dzieciakach (i często ich rodzicach) działają z premedytacją i pod-

stępnym planem. To nie jest tylko serwowanie dzieciakom niewinnej rozrywki. Świat magii i 

okultyzmu ma swoją wersję dla najmłodszych, przystępną i atrakcyjną, która systematycznie 

wprowadza je w niebezpieczną duchowo przestrzeń. „Do oswajania dzieci i młodzieży z tre-

ściami okultystycznymi, a także powolnego „wsączania” symboli i treści magicznych w ich 

świadomość, wykorzystywane są sprawdzone metody manipulacji” - pisze ks. dr Andrzej Woł-

piuk i wylicza m.in. metodę autorytetu, taktykę małych kroków („metodę salami”), przeniesienie 

uczuć czy blokowanie mechanizmów obronnych. 

Jego zdaniem, młodzi ludzie, często jeszcze dzieci, każdego dnia są wręcz bombardowane 
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treściami, zawierającymi wątki okultysyczne i demoniczne. Ks. dr Wołpiuk wymienia tutaj gry 

komputerowe, planszowe i karciane (tzw. RPG), „Pokemony”, wspomniane wyżej „Witch”, sagę 

„Zmierzch”, seriale „Czysta Krew”, „Pamiętniki Wampirów”, „Buffy”, „Czarodziejki”, „Sabrina, 

nastoletnia czarownica” czy (nie)sławną sagę o Harry'm Potterze. O tym, że lektura przygód 

czarodzieja w sympatycznych okularach to nie przelewki przekonuje ks. dr Wiesław Jankowski, 

egzorcysta w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (pomocniczo także w Archidiecezji War-

szawskiej). „Pamiętam osobę, która pewnie sama była zdziwiona, dlaczego kropla wody świę-

conej, jaka spadła na nią z kropidła – gdy rozpoczął się obrzęd egzorcyzmu – okazała się tak 

ciężka, że niemal wgniotła ją do wnętrza dużego, solidnego fotela, na którym akurat siedziała. 

Oprócz z pewnością niesatysfakcjonujących relacji w jej rodzinie, nie potrafię do dziś wskazać 

innej przyczyny jej przykrych dręczeń niż lektura wszystkich tomów „Harry'ego Pottera” - 

stwierdził ks. Jankowski w rozmowie z miesięcznikiem „Ezgorcysta”. 

O podobnych problemach pisał w swojej przedostatniej książce „Zmanipuluję cię, kochanie” 

Robert Tekieli. Dziennikarz i publicysta, redaktor strony newage.info.pl wyliczał nie tylko przy-

padki dosłownie opętanych potteromanią, ale także opisywał przedszkola i szkoły, w których 

stosuje się pedagogikę steinerowską czy waldorfską. „Moje dziecko, jeśli lekko uderzy się w 

stół ołówkiem, natychmiast wstaje, kołysze się, podnosi ręce do góry i opowiada, że teraz jest 

księżycem lub gwiazdą. Dzieci oddalają się od nas i zamykają się w sobie. Ukochany dotych-

czas braciszek stał się znienawidzony. Pojawiły się nawet groźby, że zostanie zabity. I to mówi 

kilkuletnie dziecko poddane wychowaniu steinerowskiemu” - mówiła matka dziecka uczęszcza-

jącego do przedszkola numer 1 w Luboniu, w którym – jak przypomina Tekieli – zatwierdzono 

program wychowawczy oparty na elementach pedagogiki steinerowskiej. 

PRZEDSZKOLE OKULTYZMU  

Inna matka chłopca, uczęszczającego do tego samego przedszkola, wspominała: „Mój syn 

przez trzy dni udaje czasem psa lub kota. Szczeka i miauczy, i chodzi na smyczy”. Dzieci słu-

chały opowieści o potworach, które zionęły trucizną zabijającą całą ludzkość. „Bajkom” towa-

rzyszyło palenie świec i kadzidełek. Co więcej, dzieci uczyły się, jak podkreślał Tekieli, że w 

grudniu zamiast świąt Bożego Narodzenia będzie Okres Światłości, a także bawiły lalkami... 

bez oczu. 

Ks. Olszewski, który w swojej posłudze spotkał się z opętanymi dziećmi podkreśla, że uwalnia-

nie ich z mocy złego ducha jest niezwykle trudne. „Nie mają one bowiem świadomości proble-

mu i nie mogą podjąć decyzji o walce duchowej. Do momentu choć minimalnej świadomości 

grzechu nie uczestniczą one bezpośrednio w normalnych duchowych zmaganiach dnia co-

dziennego. Jak więc im pomóc?” - zastanawia się kapłan i przypomina biblijną historię opęta-
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nia młodzieńca (Mk 9,14-29). 

Zdaniem ks. Olszewskiego, który jest przekonany, że często zniewolenie dziecka jest konse-

kwencją grzechów rodziców, trzeba takie dziecko przyprowadzić do Jezusa, oddać Bogu w 

akcie zawierzenia, a następnie udać się po pomoc do egzorcysty. „Potrzeba też wielkiej wiary, 

cierpliwości i wytrwałości na drodze uwalniania dziecka, gdyż jak mówi nam Jezus, ten rodzaj 

duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem” - podkreśla ks. Olszewski. Z kolei, ks. dr 

Wiesław Jankowski jest przekonany, że jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony 

dziecka przed działaniem Złego jest wzrastanie w kochającej się rodzinie, w „środowisku nasy-

conym Tajemnicą Rodzicielstwa Bożego”. „Potrzeba tylko, aby małżonkowie jako rodzice od-

nosili się do siebie i do dzieci językiem miłosierdzia, bo wtedy Boża tajemnica zyskuje wymiar 

sakramentalny, widzialny, dostrzegalny dla dziecka” - konstatuje ks. Jankowski. 

Pamiętam, jak w jednym z poprzednich numerów magazynu „Egozrcysta” Grzegorz Górny 

pisał o prostym, choć trochę zapomnianym, geście czynienia dzieciom znaku krzyża na czo-

łach, a który jest niezwykle skuteczną „barierą ochronną”. Rodzicom szczerze polecam przy-

pomnienie sobie o tym geście. A najpierw przejrzenie tornistrów i półek z książkami swoich 

pociech...       Marta Brzezińska 

http://www.fronda.pl/a/pokemony-i-witch-czyli-przedszkole-okultyzmu,25032.html 

SYMBOLE I ZNAKI STOSOWANE 

W OKULTYZMIE I SATANIZMIE 

UDJAT (Wedjat) 

– wszechwidzące oko –  

oko Lucyfera 

Pierwotnie hieroglif i symbol egipski, oko Ra. 

W okultyzmie i satanizmie – symbol odnoszący się do Lucyfera, króla piekła. Oznacza 
wszechwidzące oko, które – choć lekko przymknięte – przypomina, że diabeł cię  obserwuje. 
Oznacza opiekę Lucyfera nad jego wyznawcami.  Spadająca poniżej łza oznaczać ma płacz 
Lucyfera  nad tymi, którzy są jeszcze poza jego wpływem. 
Wg satanistów i okultystów znak ten ma zapewniać im  ochronę. Często stosują tylko wybrane 
części tego znaku, podobnie jak czynili to Egipcjanie. Znaku tego używa się jako narzędzia do 
otwarcia się na „dar” jasnowidzenia. 

Oko Horusa 

Osoba nosząca ten amulet ma osiągnąć same korzyści, ponieważ odbija 

tzw. Złe spojrzenie. Chroni przed zawiścią, zazdrością, złorzeczeniem. 
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Odrzuca złą energię wysyłaną przez innych ludzi. Oko Horusa to jeden z najskuteczniejszych 

symboli ochronnych, stosowany w staroegipskich sztukach uzdrawiania i energetycznej ochro-

ny. Prawe oko Horusa było odpowiedzialne za aktywność i przyszłość, a lewe za pasywność i 

przeszłość. Razem stanowią symbol wszechwiedzy. Oko Horusa chroni przed złym spojrze-

niem, pomaga zachować zdrowie, odnowić siły witalne, wzmocnić siły twórcze, mobilizuje do 

aktywności, pomaga spojrzeć na wszystko z różnych punktów widzenia.  

Tak przedstawia ten amulet reklama.  

Jednak należy pamiętać, że jako amulet posiada inne znaczenie. Znak ten ma pochodzenie 

egipskie. Malowano go na mumiach i grobowcach. Miał on stanowić oczy, przez które dusza 

człowieka zmarłego ogląda świat. Uważano również, że poprzez nie dokonuje się reinkarnacja.  

Oko Horusa było także symbolem władzy i wszechwiedzy.  

Współcześnie odnosi się ten symbol do Lucyfera - króla piekła. Samo oko jest na pół zamknię-

te, co wskazuje na to, że choć czasami wydaje się, iż szatan nie obserwuje, to w rzeczywisto-

ści jest inaczej. Poniżej oka zauważymy łzę, ponieważ szatan płacze nad tymi, którzy są poza 

jego wpływem.  

Symbol ten można odnaleźć na okładkach wielu płyt, czasami występuje również w czasopi-

smach i filmach dla dzieci np. WITCH. 

mgr Małgorzata Więczkowska 
większość tekstu pochodzi z witryny :http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm. 

"JA SIĘ SMAŻĘ Z POWODU TWOICH MODLITW" 
Joanna Jureczko-Wilk 

S. Angela Musolesi - asystentka o. Gabriela Amortha, egzorcysty diecezji rzymskiej, 
opowiada o swojej posłudze. 

Joanna Jureczko-Wilk/GN Wiele osób zostało poświęconych szatanowi, chociaż o tym nie 

wiedzą. Dlatego każdy potrzebuje modlitw o uwolnienie - podkreśla s. Angela 

S. Angela gości w Polsce na zaproszenie Wydawnictwa Esprit z Krakowa, które wydało wła-

śnie książkę "Egzorcysta Watykanu" (siostra jest jej współautorką). 11 kwietnia spotkała się z 

dziennikarzami w Centrum Prasowym PAP, a od 11 do 14 kwietnia będzie gościem na Tar-

gach Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego. 

Od wielu lat współpracuje z egzorcystami i kapłanami z całego świata. Szczególnie współpra-

cuje z o. Gabrielem Amorthem. Wspomaga zarówno jego, jak i jego zespół w pełnieniu posługi, 

organizując spotkania, podczas których uświadamia zebranym konieczność obecności egzor-

cystów w Kościele, zachęca do większej ufności i wiary w moc, jaką Chrystus wyposażył ka-

płanów w walce z szatanem. Zwraca też uwagę na najrozmaitsze zagrożenia duchowe, które 
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bagatelizowane, mogą przyczynić się do wielu duchowych nieszczęść i dramatów. 

Zdaniem siostry wiele kłopotów duchowych bierze się stąd, że nawet my, katolicy "wierzymy w 

Chrystusa gdzieś na 20 procent". Nie potrafimy być prawdziwymi świadkami miłosierdzia 

Bożego. Gdybyśmy rzeczywiście mieli wiarę, potrafilibyśmy czynić cuda, takie jak za swojego 

życia czynił Jezus. 

S. Angela przestrzega, że diabeł stoi za wieloma nieszczęściami i niepo-

wodzeniami, które nas trapią: chorobą, utratą pracy, plajtą dobrze prospe-

rujących firm, notorycznym smutkiem... Przypomniała posługę swojego 

znajomego, o. Mateusza Lancruna, który egzorcyzmował chorujących na 

nowotwory i ci doznawali uzdrowień. Niszczącemu wpływowi złego podda-

ją się nie tylko osoby opętane, ale także nękane, na skutek na przykład 

rzuconych przekleństw, uroków, czarów. 

- Niektórzy egzorcyści odprawiają egzorcyzmy tylko w przypadku opętania, gdy wiado-

mo, że zło posiadło człowieka. To błąd - mówi s. Angela. - Dręczenie, nękanie, także 

poprzez serie nieszczęść, niepowodzeń są skutkiem działania złego i lekarstwem na nie 

powinny być egzorcyzmy. O. Amorth mówi, że egzorcyzmów nigdy nie odmawia, bo 

przecież są one modlitwą, więc człowiekowi nie szkodzą. 

Jak zauważa s. Angela jesteśmy szczególnie podatni na przekleństwa, bo możemy nawet o 

nich nie wiedzieć, za to boleśnie odczuwać ich skutki. Przywołuje przestrogę o. Amortha, że-

byśmy nie myśleli, że jeśli zostawimy szatana w spokoju, to on o nas zapomni, nie będzie się 

nami interesował. Tak nie jest. Szatan kusi nas bezpośrednio, ale też stara się do nas "dobrać" 

poprzez innych ludzi. 

- Świat pełen jest złych, zawistnych osób, które mogą nam duchowo zaszkodzić. Cza-

sami możemy zostać przeklęci w dzieciństwie, przez bliskich... Możemy tego nawet nie 

pamiętać. Może zostaliśmy przeklęci z powodu spadku... Każdy z nas potrzebuje modli-

twy o uwolnienie - mówi siostra. - Możemy po nią pójść do egzorcysty, możemy popro-

sić o egzorcyzmy poprzez telefon, ale możemy też sami uparcie, wytrwale odmawiać 

modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów 

zaleca nawet prywatne odmawianie modlitw o uwolnienie i uzdrowienie duchowe, w 

których rozkazujemy wprost diabłu opuścić nasze życie. Możemy prosić o przecięcie 

diabelskich działań i przekleństw dla siebie, ale też dla swoich bliskich, rodziny, dzieci. 

Wielokrotnie byłam świadkiem egzorcyzmów bez osobistego udziału osoby, która prosi-

ła o taką posługę. Efekty były tak samo silne, jak w przypadku bezpośrednich modlitw 

nad tą osobą. 
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S. Angela radzi często powtarzać, że Jezus jest naszym Panem, powierzać siebie i bliskich 

Jego Sercu, oddawać się pod opiekę Maryi Niepokalanej. I pamiętać o tym, że szatan się nas 

boi, bo za sobą mamy Chrystusa, który go pokonał. 

- Wiele razy w czasie posługi u o. Amortha złe duchy mi wygrażały, mówiły, że mnie zniszczą, 

że nie dożyję ranka. I co? Jestem tu z wami cała i zdrowa - mówiła z uśmiechem s. Angela. - 

Raz jeden zły duch powiedział mi wprost: "Kobieto, ja się smażę z powodu twoich modlitw". 

Modlę się więc jeszcze częściej... 

Źródło: http://warszawa.gosc.pl/doc/1515661.Ja-sie-smaze-z-powodu-twoich-modlitw 

Nadesłała Małgosia W. 

RÓŻANIEC KRWI CHRYSTUSA 

Różaniec Krwi Chrystusa (koloru czerwonego) składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. 

Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezu-

sa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się: P. Chwała Ojcu. W. Jak była na początku. P. Ciebie, Panie, 

prosimy, wspomóż sługi Swoje, W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. Przy rozważaniu 

różańca można wybrać tylko jedną część z niżej podanych tekstów: nazwę tajemnicy, cytat biblijny, 

rozważanie albo modlitwę, podając intencje. W taki sposób łatwiej jest uniknąć monotonii, szczególnie w 

modlitwie wspólnej. Można też po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu cytatu biblijnego zostawić chwilę 

ciszy i dać okazję do spontanicznych intencji. Przed rozważaniem można dodać: Niech będzie zawsze 

błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją odkupił. 

Sposób odmawiania: 

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

P. Chwała Ojcu. 

W. Jak była na początku. Dalej Credo (Wierzę w Boga…)  

TAJEMNICA I 

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21) 

Świętość życia – czystość 

Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi wszystkimi, którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrz-

nej. Przez Twoją miłość obdarz ich mocą, aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarę jako wkład do praw-

dziwej odnowy, która buduje Twoje Królestwo. Spraw, abyśmy wszyscy poznali, że każda przegrana 

może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew, która jest źródłem prawdziwej czystości i miłości. (5 x 

http://warszawa.gosc.pl/doc/1515661.Ja-sie-smaze-z-powodu-twoich-modlitw
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Ojcze nasz P. Chwała Ojcu. W. Jak była na początku. P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi 

swoje, W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią  

TAJEMNICA II 

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU 

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące 

się na ziemię. (Łk 22, 44) 

Samotność – modlitwa – Wola Boża  

Prosimy Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Nie dopuść, aby pocie-

chy i podpory szukali w samych sobie czy też w ludziach, ale w Woli Ojca. Uczyń nas gotowymi przyjąć i 

spełnić tę Wolę w chwili obecnej, aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość czy o przyszłość. 

(5 x Ojcze nasz...) P. Chwała Ojcu. W. Jak była na początku. P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż 

sługi swoje, W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią  

TAJEMNICA III 

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA 

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26) 

Cierpliwość – przyjęcie niesprawiedliwości 

Panie, prosimy Cię za wszystkich tych, którzy są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą 

karę. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw, aby zrozumieli, że także ich własna krew 

nie będzie przelana nadaremnie, jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. Daj nam wszystkim zrozumieć, że 

pokoju nie zdobywa się siłą, lecz cierpieniem. (5 x Ojcze nasz...) P. Chwała Ojcu. W. Jak była na po-

czątku. P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroż-

szą Krwią  

TAJEMNICA IV 

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA 

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: 

„Witaj, Królu Żydowski!”. (Mk 15, 17-18) 

Szlachetność – godność człowieka 

Chryste, nasz Królu, prosimy Cię za tymi, którzy cierpią przez władzę. Przez Twoją świętą Krew udziel 

mądrości i mocy tym, którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych, którzy spełniając swój urząd, 

cierpią od innych. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki, abyśmy byli zdolni 

spotykać Ciebie samego w tych, którzy ponoszą za nas odpowiedzialność. (5 x Ojcze nasz...) P. Chwała 

Ojcu. W. Jak była na początku. P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, W. Które odkupi-
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łeś swoją Przenajdroższą Krwią  

TAJEMNICA V 

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ 

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku 

nazywa się Golgota. (J 19, 17) 

Wierność pieczęcią miłości 

Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich, dla których krzyż stał się zbyt ciężki. Dla Twojej świętej Krwi 

pomóż im powstać i iść dalej. Daj nam wszystkim zrozumieć, że miłość na tym świecie polega na tym, 

że pomimo słabości nie ustajemy, ale zawsze od nowa zaczynamy. (5 x Ojcze nasz...) P. Chwała Oj-

cu… W. Jak była na początku. P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, W. Które odkupi-

łeś swoją Przenajdroższą Krwią  

TAJEMNICA VI 

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU 

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 

opuścił? (Mt 27, 46) 

Ofiara drogą do szczęścia 

Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi, którzy nie widzą już sensu swojego życia, którzy na skutek 

rozczarowania czy niepowodzenia, zdrady lub cierpień fizycznych upodobnili się do Ciebie na krzyżu. 

Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi, abyśmy w godzinach ciemności mogli razem z Tobą 

powierzyć się miłości Ojca. (5 x Ojcze nasz...) P. Chwała Ojcu. W. Jak była na początku. P. Ciebie, 

Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

TAJEMNICA VII 

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ 

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żoł-

nierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 33-34) 

Otwartość Chrystusowa – misja 

Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, którzy Cię jeszcze nie znają, i za tymi, 

którzy wyłączeni są ze strumienia łask płynących z sakramentów świętych z powodu rozłamu w Koście-

le, trwania w błędzie czy w grzechu. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako 

więzi jedności i miłości. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich sakramentów złącz nas z 

sobą i między nami, abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa. (3 x Ojcze nasz...) P. 

Chwała Ojcu. W. Jak była na początku. P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, W. Które 
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odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

Modlitwa końcowa 

Panie, Jezu Chryste, rozważaliśmy tajemnice przelania Twojej Krwi. Uniżyłeś się za nas, aby 

nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o 

łaskę, abyśmy także mogli poświęcić życie i krew dla uwielbienia Boga i zbawienia naszych 

bliźnich. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego 

życia rozmyślać o „Cenie naszego zbawienia” i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Amen.  

Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi, 

który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią. 

Nadesłała mr Ania A-S ze Szczecina 

P.S. W każdą środę w godzinie Bożego Miłosierdzia po koronce do BM, Mali Rycerze z sympatykami i 

czcicielami Bożego Miłosierdzia z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie odmawiają w kaplicy Chry-

stusa Króla (kaplica adoracji Najśw. Sakramentu) Różaniec do Najdroższej Krwi Chrystusa według 

ofiarowań tajemnic z książeczki do Najdroższej Krwi Chrystusa wyd. IV poszerzone str. 136 

KRÓTKIE OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. Niech ona 

zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w 

miłości i jedności. Amen. 

KORONKA  

DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA 

Na dużych paciorkach: 

O Jezu, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat!  
Obmyj wszystek brud grzechowy  

i odnów świat przez Ducha Świętego. 

Na 10 małych paciorkach: 

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia,  

przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi. 
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AKT UWIELBIENIA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ 

Jezu, Zbawicielu nasz! W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych zbliżam się z 

wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu. 
(Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc na Jego Serce)  

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, zagrożonych napaściami duchów ciemności,  z 

pomocą Aniołów i Świętych obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie  siebie i 

moich braci… (można wymienić konkretne osoby i grupy ludzi – żyjących i zmarłych)  

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienie Twojej Boskiej Krwi... (zatrzymać się na 

moment adoracji) i z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci. 

Synu Boży, nasz Odkupicielu!  Dla Bolesnej Twej Najświętszej Matki proszę Cię: 

 zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca, 

 zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich,  

 przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią, do Twego Najmiłosierniejszego Ser-

ca, abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia,  

 w godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu, i jako nasz Starszy Boski Brat przedstaw 

nas Bogu Ojcu, którego dziećmi wszyscy jesteśmy. Amen. 

Imprimatur: Za zgodą łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej  z dnia 11.04.2008 r. N.499/2008 

NIEZWYKŁA MOC EWANGELII ŚW. JANA - 
POTĘŻNA BROŃ PRZECIWKO ZŁYM DUCHOM - 
Świadectwo rycerki z serii: „TRAFIONY – ZATOPIONY” 

Po zakończonym poście zaczęły pojawiać się objawy słabości duchowej. Walczyłam z nimi 

starając się nie zrobić żadnego odstępstwa od moich praktyk duchowych. Dni mijały, ale ani 

modlitwy, ani prośby błagalne… nawet ofiary nie były wysłuchane. Brak radości, zadowolenia, 

uniesienia – ciążyły mi bardzo.  

Pewnego dnia przeglądałam miesięcznik „Posłaniec”, który przywiozłam z Kalisza (więcej 

egzemplarzy z przeznaczeniem dla kaplicy szpitalnej). Teraz miałam je zanieść i przegląda-

łam, czy nie ma w którymś ważnego dla mnie tekstu. No i znalazłam… (zob. artykuł „Milcz i 

wyjdź z niego” Posłaniec, luty 2009 s. 17). Przeczytałam tam, że istnieją m.in. demony acedii – 

czyli duchowej pustki. „Trafiony”. Pobudzona tą informacją zaczęłam szybko czytać dalej i 

dowiedziałam się o prostej metodzie uwolnienia. Chciałam od razu to spraktykować, ale nie 

mogłam sobie przypomnieć żadnego [egzorcyzmu] – ze znanych mi na pamięć zdań – wypo-

wiedzianych przez Jezusa (miałam na uwadze te, które wymawiał uwalniając od złych du-
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chów). Nie sięgnęłam jednak po Pismo Święte, bo w tych emocjach pojawiła się niecierpliwość. 

Chciałam już, od zaraz… i wtedy przypomniałam sobie, że kiedyś przeczytałam, że demony 

bardzo nie lubią prologu z Ewangelii wg św. Jana: „Na początku było Słowo…” (J 1, 1-14). 

Fragment tej Ewangelii odmawialiśmy w formie modlitwy w naszej grupie podczas codziennych 

spotkań modlitewnych o 15: 00 – więc znałam ją na pamięć. Tak, więc w pośpiechu zaczęłam 

treść początku tej Ewangelii mówić. Nic się nie działo… Po raz drugi mówię…, ale powoli. 

Zaczęłam odczuwać wewnętrzną lekkość i wielki pokój. Trzeci raz nie dokończyłam, bo wielka 

radość wypełniła moje serce. Dziękowałam Bogu, śpiewając dziękczynne pieśni, a że w domu 

byłam sama, więc z radością tańczyłam dla Pana! 

Od tego dnia zaczęłam praktykować siłę tej modlitwy i nie było przypadku, żeby nie zauważyć 

natychmiastowych owoców.  

Pierwszy raz doświadczyłam moc tej modlitwy, kiedy ją odmawiałam przechodząc obok grupki 

młodzieży potocznie przeklinającej (używającej słów wulgarnych). Przestali! I tak było na przy-

stanku autobusowym… I przed barem, gdzie kilku młodych ludzi głośno rozmawiając „ wsta-

wiali”, jako przerywniki najgorsze wulgaryzmy.  

Był wieczór i musiałam przejść obok tego baru. Słysząc ich już z daleka, zaczęłam modlić się. 

Tym razem nastąpiła „próba sił”. Im bardziej zbliżałam się do nich, tym oni głośniej mówili, 

prawie krzyczeli… i chyba wszyscy równocześnie. Byłam sama na ulicy, więc zaczęłam mówić 

już nie bezgłośnie, ale cicho. Mówiłam każde słowo dobitnie i pierwszy raz poczułam jak bar-

dzo mocne jest każde wypowiadane słowo. Nie potrafię tego właściwie określić, bo każde 

mówione słowo jakby odbijało we mnie tę moc – czułam ją wewnątrz siebie. Szłam spokojnie, 

nie patrzyłam w ich stronę. Kiedy mijałam to miejsce – gwar cichł – usłyszałam jeszcze jedno 

„brzydkie” słowo, a potem coraz spokojniejszą rozmowę.  

Objęłam tą modlitwą kilka osób, nic nikomu nie mówiąc. Po kilku dniach koleżanka mówi mi: 

„Wiesz? Helena się bardzo zmieniła”. Wtedy jej powiedziałam, dlaczego. Chyba mi trochę nie 

uwierzyła… Ale następnym razem jak spotkałyśmy się – powiedziała: „Miałaś rację. Wczoraj w 

nocy była straszna awantura u sąsiadów – nie wiedziałam, co robić… Przypomniałam sobie o 

tej Ewangelii (J 1, 1-14). Raz tylko przeczytałam i… całkiem się uciszyło. 

Polecam tę broń, kochani bracia i siostry, jako wielki dar od Boga do wykorzystania w każdej 

sytuacji, gdy rozpoznamy wroga [dusz ludzkich].  

Można ją tez wykorzystać modląc się za określonego człowieka wyobrażając go sobie… lub 

trzymając jego zdjęcie… czy wymawiając jego imię. 

W artykule, na który się powołałam jest wymienionych wiele demonów. Ja dodałam jeszcze 
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demona opieszałości, zazdrości, sknerstwa… Trzeba się zorientować, o jakiego demona czy z 

czego chcemy uwolnienia dla siebie czy konkretnej osoby (grup ludzi) tzn. prosić Boga o uwol-

nienie. Np. teraz proszę o uwolnienie od demona: uzależnienia od narkotyków(1), osłabiające-

go wiarę(2), fałszowania wiary(3), ateizmu(4), fałszywych świadectw(5), od demona czy demo-

nów burzących pokój w rodzinie(6). 

Wielkie rzeczy Pan nam czyni, ale i wielkie jest Jego oczekiwanie od nas. Bądźmy mocni w 

wierze i hojni w miłości tej pięknej Chrystusowej, czystej i bezwarunkowej. 

Bądź uwielbiony Panie nasz w każdej naszej myśli, słowie i w tym, co czynimy dla Twojej 

Chwały. 

Kwiecień 2013 r.     mały rycerz Elżbieta z Głuchołaz 

P.S. 

NASZE DEMONY. Ewagriusz z Pontu żyjący w IV w. pisze o ośmiu demonach, które mogą zawład-

nąć sercem mnicha. Doświadczenie uczy, że nie tylko mnicha. Są demony: pychy, próżności, gniewu, 

smutku, chciwości, nieczystości, obżarstwa i acedii, czyli duchowej pustki, apatii, lenistwa. W naszych 

czasach te zniewalające od wewnątrz demony są bardziej subtelne i wyrafinowane. Są „zakorzenione” i 

wypływają z myślenia ludzkiego – światowego, konsumpcyjnego. Ich zewnętrznym przejawem są: ran-

ga, społeczna, sukces, pieniądze, stosunki, zmysłowość, kultura… 

Co jest moim demonem, który mnie zniewala, dręczy? Jak długo? Jakie nieczyste siły zniekształcają 

moje myślenie? Czy wierzę, że Jezus może również wypędzić demona? 

OJCOWIE PUSTYNI RADZĄ. Jezus wypędza demony słowem. Ojcowie Pustyni i ojcowie Kościo-

ła radzą, by postępować w podobny sposób. Wypędzać demony słowem Pisma Świętego. Jest to prosta 

metoda, która polega na przeciwstawieniu negatywnych myśli, pokus – pozytywnym myślom, słowom, 

zadaniom zaczerpniętym z Pisma Świętego. Trzeba najpierw nazwać swojego demona, poznać własne 

myśli, pokusy, pożądania. A następnie w czasie ataków zła – wypowiadać z mocą słowa Pisma Święte-

go, które są przeciwieństwem pokus. Szczególnie przydatne są wersety z Psalmów, księgi Przysłów 

albo poszczególne zdania Jezusa. Ta prosta metoda wyzwala i przynosi wewnętrzny pokój, daje również 

większe poczucie bezpieczeństwa i zaufania Bogu.  

(fragment artykułu „Milcz i wyjdź z niego” Posłaniec, luty 2009 s. 17). 

Należy podkreślić, że początek Ewangelii wg św. Jana: „Na początku było Słowo…” (J 1, 1-14) była i 

nadal jest czytana we Mszy św. trydenckiej po „OSTATNIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE” jako „OSTATNIA 

EWANGELIA”.  

W „BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE DŁUŻSZYM” (tekst poniżej - str. 62 - według książeczki do 

nabożeństwa pt. "Hołd Bogu od Narodu Polskiego" nakładem s.s. Bernardynek przy kościele św. Józefa 

w Krakowie 1921 s.572)) prolog Ewangelii św. Jana też znalazł swoje miejsce nie przypadkowo. To tylko 

potwierdza powyższe świadectwo rycerki Eli z Głuchołaz o mocy Słowa Bożego a szczególnie początku 
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Ewangelii wg św. Jana, która została zamieszczona i stosowana jako potężna modlitwa i wielkie błogo-

sławieństwo z mocą egzorcyzmu. 

mr Wiesław z Koszalina 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DUCHOWE DOMU 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KRÓTSZE  

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech 

przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i niech nam zawsze towarzy-

szy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech nas błogosławi i 

strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec , Bóg Syn  i Bóg Duch Święty . Amen. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DŁUŻSZE 

Ewangelia św. Jana. 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u 

Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było 

życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, 

aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz 

[posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz 

świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jed-

nak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - 

którzy ani z krwi ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się 

ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  

Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny 

Bóg Ojciec , Bóg Syn  i Bóg Duch Święty . Amen. 

O Przenajświętszy Panie Jezu Chryste, potężny i wszechmogący Boże Nieba i ziemi, i Królu 

Nazareński! O Przenajświętszy Panie Jezu Chryste, Synu Dawidów! - zmiłuj się nad tym do-

mem. Ukrzyżowany Jezu, proszę Cię, strzeż tych mieszkańców. O Krzyżu Święty, na którym 

Chrystus umarł, racz ten dom bronić.  

Błogosławieństwo Boskie niech błogosławi tych ludzi, którzy się znajdują w tym domu, 

moc Ducha Świętego niech oświeca wszystkich ludzi w tym domu mieszkających, a Błogosła-

wieństwo Najwyższego, które wyszło od Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego niech błogosławi 

ten dom i wszystko, co w nim jest, także oprócz domu bydło (zwierzęta) i ludzi, wszystkie do 
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pożywienia pokarmy i wszystko, co się pod dachem znajduje, niech będzie błogosławione.  

Przenajświętsze Imię Jezusa Chrystusa, ukrzyżowany Pan nasz niech broni ten dom; 

Przenajświętsza Trójca nich zasłoni i błogosławi wszystkich ludzi, którzy do tego domu wcho-

dzą i wychodzą: czterech Ewangelistów niech utwierdzają i umacniają ten dom, aby żadne 

nieszczęście do niego się nie zbliżało, czyli to chorobami, powietrzem, powodzią, ani ogniem, 

ani żadnym złem, które ludziom i bydłu (zwierzętom) szkodliwym jest.  

Imię święte Jezusa z dziewięcioma Chórami Aniołów, i pokój Jezusa Chrystusa 

niech będzie z tym domem, a Błogosławieństwo Boskie niechaj działa  z tymi ludźmi, którzy się 

w tym domu znajdują.  

Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec , Syn  i Duch Święty  niech będą obroń-

cami tego domu; o święta Panno Maryjo - módl się do Boga z nami, aby Bóg raczył ten dom 

zachować od wszelkiego złego. Czterech świętych Archaniołów niechaj stoją na czterech gra-

nicach domu tego, a niech raczą być stróżami jego, a dwunastu świętych Apostołów niech 

raczą być szafarzami domu tego.  

Krzyż Jezusa Chrystusa niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystuso-

we niech będą zaporą domu tego. Korona Jezusa Chrystusa niech będzie tarczą domu tego.  

Tak niech będzie ubłogosławiony ten dom tymi świętymi słowami Boskimi. O Panie 

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami; Święta Maryjo - módl się za nami; św. Janie Chrzcicielu - 

módl się za nami; o Trójco Przenajświętsza, obroń ten dom, aby żadne nieszczęście do niego 

się nie przybliżało, zachowaj ten dom od ognia, piorunu, gradu i powodzi; ażeby nam w tym 

wszystkim żaden żal się nie stał, do tego niech nam dopomoże Bóg Ojciec  Bóg Syn  Bóg 

Duch Święty . Amen.  

Nawiedź, prosimy, Panie, to mieszkanie, a wszelkie zasadzki nieprzyjacielskie od nie-

go daleko odpędź, Aniołowie Twoi święci niechaj mieszkają w nim, którzy by nas w pokoju 

strzegli; a Błogosławieństwo Twoje niech będzie nad nami zawsze. Amen.  

Błogosławieństwem wiecznym niech nas błogosławi Ojciec wieczny . Amen. 

Jednorodzony Syn Boski niech nas raczy błogosławić i wspomagać, . Amen. Łaska Ducha 

Świętego niech oświeca zmysły i serca nasze, . Amen.   

Według książeczki do nabożeństwa pt. "Hołd Bogu od Narodu Polskiego" nakładem s.s. Bernardynek przy kościele 
św. Józefa w Krakowie. 

Intencje MSZY ŚW. za Małych Rycerzy 

►O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, 

zwłaszcza w …………….., o powołania nowych rycerzy, o zgodę i jedność Wspólnoty, o gorliwość 

apostolską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo 

Patronów Wspólnoty. 
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►Za Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, 

wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów 

diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.   

POZOSTAŁE SPOTKANIA (MODLITEWNO-FORMACYJNE)  
MAŁYCH RYCERZY w 2013  
►2-4 sierpień 2013 – XV Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, VI Zgromadzenie Animatorów.  

Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów z Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego  w pierwszy 
weekend SIERPNIA. (ks. Aleksander Jacyniak) 

►27-31.08.2013 - to planowany termin 4 dobowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy w Cen-
trum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie ul. Seminaryjna 2. (ks. Jacek Skowroński) 
[CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ ] 

►5 października 2013 – Św. Faustyny Kowalskiej, Czuwanie modlitewne w Krakowie-Łagiewnikach w 
ramach 100 adoracji nocnej pierwszo-sobotniej pod patronatem Małych Rycerzy z Bochni.  

►8-11 listopada 2013 rekolekcje zamknięte dla animatorów w Tolkmicku miejscu  życia i śmierci śp. s. 
Zofii i Ryszarda Grochowskich, Liczba miejsc: 25  

REDAKCJA - KONTAKT 

Dziękujemy za dotychczasowe przesłane świadectwa, proponowane treści artkułów i zapraszamy 

wszystkich rycerzy i czytelników do współredagowania treści kolejnych numerów Głosu MR. Będziemy 

wdzięczni za nadesłane świadectwa, sprawozdania, artykuły, sugestie, uwagi służące wzajemnemu 

duchowemu ubogaceniu. W kolejnych numerach Głosu MR pragniemy zamieszczać informacje o lokal-

nych grupach modlitewnych a także o rycerzach samotnych. Proszeni jesteście o przysłanie waszych 

prezentacji; napiszcie to wszystko czym moglibyście podzielić się na łamach naszego kwartalnika. 

Oczekiwane są świadectwa, opinie dotyczące osoby śp. s. Zofii Grochowskiej – założycielki MR MSJ 

Wdzięczni będziemy za pomoc osób, które bezpośrednio chcieliby włączyć się w redagowanie tematów 

na portalu (stronie internetowej), podzieleniu się krytyczną oceną tak, co do naszego czasopisma jak i 

stron internetowych: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl 

Asystent duchowy redakcji: ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin. Tel. 94/343-47-59; kom. 

668 093 700 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl  

Zamówienia: Sekretariat Małych Rycerzy MSJ – Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki tel. 

22/781-67-81 kom. 664 035 180. 
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